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Rozdział  

RODZIAŁ 1. 

 

POŁOŻENIE, UWARUNKOWANIA OGÓLNE  

I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY GMINY. 
 

 

 

POŁOŻENIE I UWARUNKOWANIA OGÓLNE  

Gmina Parczew geograficznie położona jest na terenie Polesia 

Zachodniego, u ujścia rzek: Konotopy i Kłodzianki do Piwonii. Gmina znajduje się 

w obrębie Polesia Zachodniego w mezoregionie Równina Parczewska na 

pograniczu z mezoregionem Równina Łęczyńsko-Włodawska. Obszar miasta 

należy w całości do zlewni rzeki Piwonii Parczewskiej, która jest prawostronnym 

dopływem Tyśmienicy. Parczew leży w jednym z najczystszych ekologicznie 

regionów Polski1 i jest ważnym węzłem komunikacyjnym. W mieście krzyżują się 

drogi wojewódzkie: 815 – Lubartów – Parczew – Wisznice, 813 – Łęczna – Ostrów 

Lubelski – Parczew – Międzyrzec Podlaski, 819 – Parczew – Sosnowica – 

Dorohusk. Miasto jest oddalone o 63 km od Lublina i o 182 km od Warszawy. 
 

 

 
Rysunek 1. Parczew na mapie woj. lubelskiego. Źródło: Internet 

                                                           
1
 Na podstawie m.in.: http://www.parczew.com/index.php/polozenie 

http://www.parczew.com/index.php/polozenie
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  Gmina leży w niedalekiej odległości od wschodniej granicy Polski, choć, 

zgodnie ze Strategią Województwa Lubelskiego, nie jest już zaliczana do 

przygranicznego obszaru funkcjonalnego. Przez miasto przebiega linia kolejowa 

nr 30 na trasie: Lublin – Łuków Północny. Obecnie ruch pasażerski na tej trasie 

odbywa się za pośrednictwem autobusów szynowych. 

  Około 10 km na południowy wschód od miasta znajduje się prywatne 

lądowisko Dębowa Kłoda. W r o k u  2014 przy ul. Kościelnej oddano do użytku 

sanitarne lądowisko Parczew-Szpital. 
 

 

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY GMINY 

Parczew ma status gminy miejsko-wiejskiej, położonej centralnie  

w północnej części województwa lubelskiego w powiecie parczewskim. Powiat 

obejmuje 7 gmin, gdzie – według danych GUS – gmina Parczew zajmuje 15,35% 

powierzchni powiatu. Gmina Parczew zajmuje powierzchnię 14 623 ha (138,7 

km2), w tym miasto 805 ha. Na jej terenie w 2012 r. mieszkało 14 860 osób,  

z czego w mieście Parczew – 10 951 mieszkańców (ok. 74% populacji)2. 

 

W skład gminy wchodzi miasto Parczew oraz 20 wsi: Zaniówka, 

Przewłoka, Wola Przewłocka, Welin, Michałówka, Wierzbówka, Jasionka, 

Brudno, Buradów, Królewski Dwór, Koczergi, Siedliki, Sowin, Szytki, Laski, 

Komarne, Pohulanka, Kolonia Babianka, Babianka i Tyśmienica. Siedzibą gminy 

jest miasto Parczew. Na terenie gminy powołanych jest 19 sołectw. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

2 Główny Urząd Statystyczny, dane dla gminy Parczew 2012 r. 
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Rozdział 2 

 

WALORY HISTORYCZNO-KULTUROWE 

GMINY. 

 
HISTORIA PARCZEWA 

Parczew (wcześniej: Parczów) jest jednym z najstarszych miast na terenie 

Lubelszczyzny. Pierwotna wieś królewska o charakterze obronnym, usytuowana 

na wschodnim brzegu rzeki Konotopy, istniała tu już w XIII w. Pierwszą wzmiankę 

o Parczewie czyni Długosz pod 1235 r. Prawa miejskie otrzymał Parczew  

w 1401 r. z rąk Władysława Jagiełły. Za czasów panowania Jagiellonów miał 

miejsce szybki rozwój ekonomiczny i demograficzny ośrodka, położonego na 

pograniczu ziem Polski i Litwy, przy ważnym szlaku komunikacyjnym 

prowadzącym z Krakowa do Wilna. W 1413 r. na zjeździe w Horodle, Parczew 

został wyznaczony na miejsce zjazdów polsko-litewskich sejmów. Do 

najważniejszych należał zjazd w XV w. za Kazimierza Jagiellończyka. Parczew stał 

się odtąd ważnym ośrodkiem życia politycznego kraju. Tu gościli kolejno wszyscy 

królowie z dynastii Jagiellonów i tu zapadło wiele ważnych – dla obu krajów – 

ustaleń. Ostatni sejm parczewski odbył się w 1564 r. za Zygmunta Augusta. 

Parczew był siedzibą starostwa niegrodowego. Jako miasto warowne 

posiadał trzy bramy: Lubelską, Chełmską i Łomaską. Tuż obok miasta wznosiła 

się królewska rezydencja o charakterze obronnym, zwana Zamkiem. Na rynku 

stał Ratusz, miasto posiadało dwie łaźnie, cztery młyny i kilka browarów. Miało 

też prawo składu soli wiezionej na Litwę. W XVI wieku znajdowały tu się 

trzy kościoły, cerkiew i synagoga, a także szkoła i szpital3. 

W XVI wieku Parczew był zamieszkiwany przez ludność zróżnicowaną pod 

względem etnicznym i wyznaniowym. Duży wpływ na to miasto wywierała 

społeczność żydowska. Zygmunt August zezwolił w nim na zamieszkiwanie 

Żydów w roku 1564 r., chociaż gmina żydowska istniała tutaj już dużo wcześniej 

(dokumenty z 1563 r. i lustracja z 1565 r.). W 1633 r. Władysław IV odnowił 

przywilej użytkowania, przez parczewską gminę żydowską, synagogi i kirkutu. 

Sama dzielnica żydowska usytuowana była poza murami miasta, na północ od 

rynku, a jej mieszkańcy zajmowali się zazwyczaj handlem4. 

                                                           
3
 Na podstawie historii miasta Parczew, m.in.: http://www.parczew.com/index.php/miasto/historia  

4
 Na podstawie: Społeczność żydowska w Parczewie przed 1989 r. – historia, 

http://www.sztetl.org.pl/pl/article/parczew/5,historia/ 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_walny
http://www.parczew.com/index.php/miasto/historia
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Okres świetności miasta skończył się wraz z wygaśnięciem dynastii 

Jagiellonów i utratą znaczenia przebiegającego przez miasto traktu 

komunikacyjnego. W czasach panowania ostatniego króla polskiego Stanisława 

Augusta Poniatowskiego, miasto zaczęło dźwigać się z upadku. Wzrosła liczba 

mieszkańców, nastąpiło ożywienie rzemiosła i handlu. W Parczewie miało odbyć 

się zawarcie unii polsko-litewskiej, jednak z powodu pożaru zamku 

parczewskiego, unia została przeniesiona do Lublina. 

 

Rozbiory Polski zahamowały rozwój miasta. W okresie rozbiorów, 

podobnie jak inne miasta Lubelszczyzny, Parczew znalazł się najpierw  

w zaborze austriackim, by następnie stać się częścią Księstwa Warszawskiego, 

zaś po klęsce Napoleona i utworzeniu Królestwa Polskiego, zostać włączonym do 

zaboru rosyjskiego. Lata zaborów przyniosły dalszy upadek miasta. W 1718 r. 

mieszkało tu zaledwie dwadzieścia kilka osób. 

 

W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego z 1886 r. o Parczewie 

czytamy m.in.: „Posiada kościół par. drewniany, cerkiew murowaną, szkołę 

ogólną, urząd miejski (…) Istnieje tu mały browar, mydlarnia, kilkanaście 

sklepików i 4 jarmarki do roku. (…) Jest to starożytna osada, leżąca na krańcu 

Małopolski, na granicy między dyecezyą łucką a krakowską i przy trakcie  

z Litwy do Krakowa. To pograniczne i przydrożne położenie czyniło osadę nie 

tylko dogodną stacją w czasie przejazdów dworu królewskiego, ale i punktem 

zbornym dla wspólnych narad panów litewskich i małopolskich. (…) Najazd 

tatarski około 1544 r. spustoszył osadę ogniem i rabunkiem. Nie wystarczyły dla 

obrony drewniane parkany oraz wały z rowami, którymi Parczew był wtedy 

otoczony.(…) Pod miastem znajdował się dworzec królewski drewniany. (…)  

Z przeniesieniem sejmów i stolicy do Warszawy, Parczew stracił swe znaczenie. 

W XVII w. upada miasto zarówno w skutek klęsk wojennych jak i utraty 

głównych warunków bytu. (…) Wzrosła za to ludność żydowska, która uzyskała 

potwierdzenie dawnych przywilejów w 1633 r. i nowy przywilej Jana Kazimierza 

w 1645 r., pozwalający budować się, handlować, bić bydło a nawet warzyć piwo i 

miody na własną potrzebę. W roku 1771 posiadał je Roch Kossowski, podskarbi 

nadworny koronny. Z tego po 1815 roku utworzono ekonomię Parczew. Dobra 

stanowiące ekonomię uległy podziałowi.5” 
 

Pewien wpływ na ożywienie miasta pod koniec XIX wiek miała budowa 

linii kolejowej z Lublina do Łukowa (1893-4), która powstała  

w strategicznej koncepcji rosyjskiej zakładającej atak ze strony Niemiec  

                                                           
5
 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z 1886, Tom VII, s.863-865. 
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i Austrii. Linia miała obsługiwać zaopatrzenie dla frontu przyszłej wojny. 

Ostatecznie ruch na tej trasie uruchomiono w 1898 pociągiem mieszanym 

osobowo-towarowym, który zatrzymywał się na 6 stacjach, w tym  

w Parczewie6. 
 

 

 

 
Rysunek 2. Plan Miasta Parczewa z 1907 r.  

 Źródło: Internet – www.sztetl.org.pl 

 

W latach międzywojennych Parczew rozwijał się powoli, choć nadal był 

prowincjonalnym ośrodkiem miejskim zamieszkałym przez nieco 10 tysięcy 

mieszkańców, w ponad połowie przez Żydów, utrzymujących się  

z handlu i rzemiosła, oraz przez katolików i unitów, zajmujących się rolnictwem. 

We wrześniu 1939 r. miasto zostało zbombardowane prze niemieckie lotnictwo. 

W dniach 29-30 września 1939 r. na przedpolach Parczewa doszło do bojowego 

spotkania pomiędzy maszerującymi w kierunku Kocka oddziałami Grupy 

Operacyjnej „Polesie”, a wojskami sowieckimi zajmującymi wschodnie ziemie 

polskie. Starcie zakończyło się polskim zwycięstwem (tzw. bitwa pod 

Parczewem). W latach okupacji Parczew był silnym ośrodkiem konspiracyjnym. 

Położone w pobliżu Lasy Parczewskie stanowiły bazę dla wielu ugrupowań 

partyzanckich AL, GL, AK, jak i partyzantki radzieckiej (oddział pod dowództwem 

płk. Iwana Banowa „Czornego”). W ramach AL walczył również oddział składający 

się z Żydów dowodzony przez Chyla Grynszpana. Przed samą wojną społeczność 

                                                           
6
 Zobacz więcej: Historia Łukowa, http://www.lukow-historia.pl/?p=21. 

http://www.sztetl.org.pl/
http://www.lukow-historia.pl/?p=21
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żydowska stanowiła 50% mieszkańców. Większość z nich znalazła się 

w utworzonym w 1942 roku przez Niemców getcie. Stłoczono w nim żydowskich 

mieszkańców Parczewa oraz osoby przesiedlone m. in. z Czemiernik, Kocka, 

Wohynia. Getto nie było ogrodzone, jednak przekraczanie jego granic było 

surowo zakazane. Likwidacja getta została przeprowadzona stopniowo (od 

sierpnia do października 1942), a mieszkańcy w większości zostali wywiezieni do 

obozu zagłady w Treblince. W dniu 22 lipca 1944r. Parczew został wyzwolony 

przez oddziały 1 Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej i współpracujący z nim 

miejscowy oddział AK. 

 

Z kolei w dniu 5 lutego 1946r. do miasta wkroczyły oddziały WiN Leona 

„Jastrzębia” Taraszkiewicza i Piotra Kwiatkowskiego „Dąbka”, walczące  

w pierwszych latach powojennych z komunistycznym zniewoleniem (żołnierze 

wyklęci). Propaganda komunistyczna zrobiła z akcji tych oddziałów przykład 

antysemityzmu niepodległościowego podziemia, a spór historyczny w tej 

sprawie prowadzony jest do dziś7. Parczew był jednym z niewielu miast  

w Polsce, w którym podjęto po wojnie próbę odtworzenia żydowskiej 

społeczności sztetla. Jednak po akcji z 1946 pozostali Żydzi opuścili miasto. Na 

ożywienie gospodarki i aktywność mieszkańców w 1955 roku wpłynęło 

utworzenie powiatu parczewskiego. Wybudowano siedzibę dla urzędu 

powiatowego i miejskiego, przychodnię lekarską, szpital, liceum i szkoły 

podstawowe. W szybkim tempie rozwijało się budownictwo mieszkaniowe.  

W roku 1978, w 33-cią rocznicę zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami, Rada 

Państwa PRL odznaczyła gminę i miasto Parczew Krzyżem Grunwaldu II klasy. Po 

reformie administracyjnej w 1975, Parczew przestał być miastem powiatowym. 

Miasto stało się siedzibą powiatu ponownie w 1999 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Por. Żołnierze Wyklęci. Zapomniani Bohaterowie, m.in.: http://podziemiezbrojne.blox.pl/ 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztetl
http://podziemiezbrojne.blox.pl/
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Rozdział 3 
 

WARUNKI NATURALNE. 

 
Gmina Parczew położona jest na terenie Polesia Lubelskiego. Jest to 

kraina położona w środkowo-wschodniej Polsce w dorzeczu dwóch rzek: 

Wieprza i Bugu, na styku 3 krain geograficznych: Równiny Parczewskiej, 

Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego oraz Garbu Włodawskiego. Kraina (PL) 

podzielona jest na sześć mezoregionów: Zaklęsłość Łomaską, Równinę 

Parczewską, Równinę Kodeńską, Zaklęsłość Sosnowiecką, Garb Włodawski  

i Równinę Łęczyńsko-Włodawską. 

Równina Parczewska to mezoregion fizycznogeograficzny o łącznej 

powierzchni 753 km2, stanowiący płaską, miejscami falistą równinę, zbudowaną 

częściowo z materiału piaszczystego, częściowo polodowcowych glin zwałowych. 

Charakterystyczną cechą regionu są naprzemianległe wzniesienie z gliny 

zwałowej, otoczone piaszczystymi równinami akumulacji wodnej. 

 

 

ROZDZIAŁ 3.1 BUDOWA GEOLOGICZNA 

Najstarszymi utworami geologicznymi, nawierconymi na badanym terenie 

na głębokości ok. 3000 m, są krystaliczne skały proterozoiku. Bezpośrednio na 

nich zalegają osady mezozoiczne, zakwalifikowane do serii jurajskich 

i kredowych. Należą one do zespołu osadów wypełniających Nieckę Lubelską. 

W okolicach Parczewa utwory jurajskie mają miąższość ok. 100 m i występują 

na głębokości ok. 600.  Natomiast głębokość zalegania osadów kredowych 

wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Utwory trzeciorzędowe zostały 

znacznie zniszczone przez lądolód. Na nich znajduje się przypowierzchniowa 

pokrywa, na którą składają się plejstoceńskie skały czwartorzędowe  

o zróżnicowanej grubości.  

 

Dolina Piwonii wypełniona jest torfami oraz namułami, a częściowo 

również piaskami i mułkami rzecznymi teras nad zalewowych. Akumulacyjną 

równinę budują piaski i mułki rzeczno-peryglacjalne, zalegające na glinach 

zwałowych. Mułki stanowią liczne przewarstwienia piasków, zarówno drobno-, 
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jak i średnioziarnistych. Wykształcone są, jako pyły, piaski pylaste 

i piaski gliniaste. Dla oceny możliwości wykorzystania osadów do celów 

zagospodarowania przestrzennego najistotniejsze jest określenie ich 

przepuszczalności. Biorąc pod uwagę te cechy należy stwierdzić, że ogólnie na 

terenie miasta i gminy można wyróżnić dwa rodzaje osadów.  

W zagłębieniach bezodpływowych oraz w dolinach występują torfy 

i piaski holoceńskie, będące utworami o wysokim współczynniku 

przepuszczalności. Pozostały obszar charakteryzuje się występowaniem osadów 

o średnim współczynniku przepuszczalności. 

Współczesny obraz rzeźby terenu Gminy Parczew ukształtowany został  

w największym stopniu poprzez procesy mające miejsce w czasie zlodowacenia 

środkowopolskiego oraz przez zjawiska klimatyczne powiązane bezpośrednio 

z przedpolem lądolodu zlodowacenia bałtyckiego, które swoim zasięgiem nie 

objęło tego rejonu. Formy wklęsłe, w tym przede wszystkim doliny rzeczne, 

stanowią zasadniczy rys morfologiczny omawianego obszaru. Największe 

znaczenie ma głęboko wcięta dolina Piwonii. Dno doliny przechodzi w terasę 

erozyjno- akumulacyjną, wytworzoną prawdopodobnie podczas zlodowacenia 

północno- polskiego. Przejście to wykazuje niejednolity charakter. W rejonie 

zachodniej granicy Parczewa jest łagodne, natomiast poniżej miasta zaznacza się 

wyraźny załom. Zasięg den pozostałych dolin rzecznych (Konotopy, Kłodzianki 

oraz cieku spod Lasek) jest trudny do zinterpretowania, ze względu na ciągłość 

ich przejścia w poziom akumulacyjny. Doliny rzek wypełnione są utworami 

organogenicznymi o dużej miąższości.  

 

Przedstawiając formy ukształtowania terenu decydujące o przewodnich 

cechach krajobrazu zaznaczyć należy, iż wymieniona dolina Piwonii stanowi 

granicę pomiędzy dwoma obszarami morfogenetycznymi. Niewielkie fragmenty 

miasta leżące na północ względem tej doliny są częścią terenu, na którym 

występują wzgórza moren czołowych. Formy te zostały przemodelowane przez 

procesy erozyjno-denudacyjne, czego śladem są np. wydmy. Natomiast na 

południe od doliny Piwonii rozciąga się płaska, rozległa i prawie w całości 

piaszczysto- mułkowa równina akumulacji rzeczno-peryglacjalnej. Utwory 

tworzące tę równinę powstały w wyniku akumulacji szeroko rozlewających się 

rzek, które płynęły z południa na północ, wykazując nieznaczne odchylenia na 

wschód. Charakter wykształconych osadów wykazuje, iż tworzyły one sandry na 

przedpolu lądolodu, (czyli na północ od Parczewa, a na południe od strefy 

moren czołowych). Zwarta przestrzennie powierzchnia równiny, nachylona  

w kierunku północnym, jest w części zachodniej urozmaicona przez obecność 

niedużych, rzędu półtorametrowych zagłębień terenowych o różnej genezie. 
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Przeważają formy powstałe po wytopieniu się tzw. martwego lodu. 

Zaobserwować je można szczególnie w okolicy linii kolejowej i ul. Polnej. 

Równina jest także porozcinana na kilka części przez doliny cieków 

wpływających do Piwonii - Kłodzianki, Konotopy i strugi spod wsi Laski. 
 

 

ROZDZIAŁ 3.2 ZASOBY WODNE 

Charakterystyczną cechą obszaru, na którym leży gmina Parczew jest 

rozległa sieć hydrograficzna – położenie w dolinie trzech rzek: Piwonii 

Parczewskiej, Tyśmienicy i Zielawy, kanału Wieprz-Krzna oraz występowanie 

szeregu zbiorników wodnych. Rzeka Piwonia przebiegająca przez Gminę jest 

prawie w całości uregulowana, nie jest zaliczana do obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi, choć historycznie, przed jej regulacją, występowały 

tutaj powodzie o randze znaczącej. Rzeki w gminie niosą na ogół wody 

pozaklasowe i zawierają bardzo dużo zanieczyszczeń organicznych. Przyczynia się 

do tego brak uporządkowanej gospodarki ściekowej i spuszczanie 

zanieczyszczeń do wód. 

 

Wody powierzchniowe.  

  Gmina Parczew charakteryzuje się stosunkowo dobrze rozwiniętą siecią 

hydrograficzną. Cały obszar leży w obrębie zlewni rzeki Tyśmienicy oraz Piwonii 

Parczewskiej, będącej największym prawostronnym dopływem Tyśmienicy. 

Piwonia jest główną rzeką miasta Parczewa, posiadającą uregulowane na całej 

długości koryto. Do wodnych form powierzchniowych, znajdujących się na 

obszarze miasta oprócz rzek należą: niezbyt liczne, odcięte zakola; zbiornik 

retencyjny zlokalizowany w dolinie Piwonii, a także zagłębienia bezodpływowe, 

okresowo podmokłe. 

 

Wody podziemne. 

  Występowanie wód podziemnych determinowane jest przez cechy 

budowy hydrogeologicznej, rzeźby oraz klimatu. Opierając się na miejscowych 

warunkach wodnych oraz przydatności opisywanego obszaru dla budownictwa 

wydzielić można tereny charakteryzujące się następującymi głębokościami 

występowania pierwszego zwierciadła wody: 

 0-2 m: Wody w tym przedziale głębokości znajdują się głównie 

na obszarze dolin rzecznych oraz zagłębień terenowych. 

Występują one w aluwiach wykształconych, jako osady 

piaszczyste i organogeniczne. Ponieważ warstwą wodonośną 

pokrywa seria namułów i torfów, zwierciadło wody jest 
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nieznacznie napięte. Wskutek wahań sezonowych i rocznych 

występuje lokalne zrównywanie sił zwierciadła z powierzchnią 

topograficzną. 

 2-5 m: Wody na tej głębokości obejmują najrozleglejsze 

tereny równiny rzeczno-peryglacjalnej. Tworzą dość zasobny 

zbiornik, z którego do niedawna pobierano wodę do celów 

gospodarczych. Część z nich jest zasilana przez opady 

atmosferyczne, część zaś nie wykazuje podatności na ten 

rodzaj zasilania. Roczna i wieloletnia amplituda wahań 

zwierciadła wynosi 0,5 - 2,0 m. Na jakość wód tego poziomu 

wpływają lokalne warunki hydrogeologiczne, szczególnie zaś 

obecność osadów o obniżonej przepuszczalności (np. mułków) 

w stropie warstwy wodonośnej.8 

 

 

ROZDZIAŁ 3.3 GLEBY 

Większość gleb należy do średnich i niskich klas bonitacyjnych. 

Przeważającym typem są wytworzone na piaskach bielice, podatne na 

zakwaszanie, wykształcone na piaszczysto-gliniastych utworach 

pochodzenia wodno- lodowcowego, głównie na glinach zwałowych, 

piaskach i piaskach pylastych. Bielice określane są, jako gleby średniej, 

jakości. Występują też gleby płowe i brunatne oraz gleby pochodzenia 

wodnego i organicznego. Ich stan jest na ogół dobry. Nie stwierdzono  

w nich metali ciężkich i innych substancji toksycznych, nie są również 

zasolone. W analizach programu „Monitoring chemizmu gleb ornych 

Polski”9, który stanowi element Państwowego Monitoringu Środowiska  

w zakresie, jakości gleb i ziemi możemy zapoznać się ze składem gleb  

w punkcie badawczym danego obszaru np. powiatu parczewskiego na 

terenie, którego położona jest gmina Parczew. Celem programu 

„Monitoring chemizmu gleb ornych Polski” jest ocena stanu 

zanieczyszczenia i zmian właściwości gleb w wymiarze czasowym  

i przestrzennym. Obowiązek prowadzenia takich badań wynika z zapisów 

krajowych aktów prawnych m.in. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 

(Dz.U. 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami). Monitoring chemizmu gleb 

ornych Polski jest realizowany od roku 1995. W 5-letnich odstępach 

czasowych są pobierane próbki glebowe z 216 stałych punktów 

pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych 

                                                           
8
 Strategia Rozwoju Gminy Parczew na lata 2007 – 2015. 

9
 http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=291  

http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=291
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charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju. Kolejna, czwarta tura 

Monitoringu przypadła na lata 2010-2012 i podobnie jak  

w poprzednich latach jest realizowana przez Instytut Uprawy Nawożenia  

i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska. Środki na realizację programu 

Monitoringu pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Wyniki badań prowadzonych w latach 1995-2010 

pozwalają na ocenę jakości gleb i stanu ich zanieczyszczenia w 20-letniej 

perspektywie czasowej, w zależności od wielu czynników, wśród których 

należy wymienić regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej, jej 

intensyfikację, oddziaływanie przemysłu i transportu oraz warunki 

środowiskowe decydujące o przebiegu procesów glebowych. Na terenie 

gminy Parczew znajduje się punkt badawczy nr 291  

w miejscowości Siedliki.  

Cechy charakterystyczne dla tego obszaru to: 

 Kompleks: 2 (pszenny dobry); 

 Typ: Bk (gleby brunatne kwaśne);  

 Klasa bonitacyjna: IIIa 

 Gatunek gleby wg: BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta); PTG 

2008: gp (glina piaszczysta); USDA: MSL (medium sandy loam). 

 
Tabela nr. 1. Uziarnienie gleb w gminie Parczew.

10
 

UZIARNIENIE JEDNOSTKA ROK 

1995 2000 2005 2010 

1,0-0,1 mm udział w % 30 28 26 48 

0,1-0,02 mm udział w % 41 43 47 30 

< 0.02 mm udział w % 29 30 27 22 

2,0-0,05 mm udział w % n.o. n.o. n.o. 57 

0,05-0,002 mm udział w % n.o. n.o. n.o. 42 

< 0.002 mm udział w % 6 6 3 1 
 

Tabela nr. 2. Odczyn i węglany w glebie w gminie Parczew.
11

 

ODCZYN I WĘGLANY JEDNOSTKA ROK 

1995 2000 2005 2010 

ODCZYN "pH" W ZAWIESINIE H2O pH 6.5 7.0 6.6 6.5 

ODCZYN "pH" W ZAWIESINIE KCL pH 5.6 6.0 5.7 5.8 

WĘGLANY (CACO3) % n.o. n.o. n.o. n.o. 

 

 
 

                                                           
10

 http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=291 
11

 http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=291 

http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=291
http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=291
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Tabela nr. 3. Substancje organiczne obecne w glebie na terenie gminy Parczew.
12 

 

SUBSTANCJA ORGANICZNA GLEBY JEDNOSTKA ROK 

1995 2000 2005 2010 

PRÓCHNICA % 1.75 1.59 1.42 1.19 

WĘGIEL ORGANICZNY % 1.02 0.92 0.82 0.69 

AZOT OGÓLNY % 0.063 0.070 0.080 0.072 

STOSUNEK C/N  16.2 13.1 10.2 9.6 
 

Tabela nr. 4. Właściwości sorpcyjne gleby na terenie gminy Parczew.
13

 

 

WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE GLEBY JEDNOSTKA ROK 

1995 2000 2005 2010 

Kwasowość hydrolityczna (Hh) cmol(+)*kg-

1 
1.58 0.83 1.43 2.03 

Kwasowość wymienna (Hw) cmol(+)*kg-

1 
n.o. n.o. n.o. n.o. 

Glin wymienny "Al" cmol(+)*kg-

1 
n.o. n.o. n.o. n.o. 

Wapń wymienny (Ca2+) cmol(+)*kg-

1 
5.86 7.42 5.39 2.94 

Magnez wymienny (Mg2+) cmol(+)*kg-

1 
0.61 0.70 0.43 0.37 

Sód wymienny (Na+) cmol(+)*kg-

1 
0.06 0.10 0.01 0.05 

Potas wymienny (K+) cmol(+)*kg-

1 
0.40 0.57 0.55 0.23 

Suma kationów wymiennych (S) cmol(+)*kg-

1 
6.93 8.79 6.38 3.58 

Pojemność sorpcyjna gleby (T) cmol(+)*kg-

1 
8.51 9.62 7.81 5.61 

Wysycenie kompleksu sorpcyjnego 
kationami zasadowymi (V) 

% 81.43 91.37 81.69 63.80 

 
Tabela nr. 5. Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślin w glebie  

na terenie gminy Parczew.
14

 
 

ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKÓW 
PRZYSWAJALNYCH DLA ROŚLIN 

JEDNOSTKA ROK 

1995 2000 2005 2010 

FOSFOR PRZYSWAJALNY mg P2O5* 
100g-1 

14.7 22.2 21.4 10.4 

                                                           
12

 http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=291 
13

 ib idem. 
14

 ib idem. 

http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=291
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POTAS PRZYSWAJALNY mg K2O*100g-

1 
13.9 20.8 22.5 10.4 

MAGNEZ PRZYSWAJALNY mg Mg*100g-1 6.20 5.20 4.60 4.90 

SIARKA PRZYSWAJALNA mg S-
SO4*100g-1 

0.93 0.78 1.05 0.77 

 
 

Tabela nr. 6. Całkowita zawartość makroelementów w glebie na terenie gminy Parczew.
15

 

 

CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ 
MAKROELEMENTÓW 

JEDNOSTKA ROK 

1995 2000 2005 2010 

FOSFOR % 0.045 0.040 0.050 0.041 

WAPŃ % 0.19 0.27 0.22 0.09 

MAGNEZ % 0.12 0.11 0.12 0.05 

POTAS % 0.13 0.10 0.10 0.08 

SÓD % 0.008 0.006 0.010 0.005 

SIARKA % 0.018 0.014 0.016 0.012 

GLIN % 0.78 0.65 0.55 0.31 

ŻELAZO % 0.75 0.86 0.84 0.54 
 

 
Tabela nr. 7. Całkowita zawartość pierwiastków śladowych w glebie na terenie  

gminy Parczew.
16

 

 

CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKÓW 
ŚLADOWYCH 

JEDNOSTKA ROK 

1995 2000 2005 2010 

MANGAN mg*kg-1 290 290 306 358 

KADM mg*kg-1 0.25 0.25 0.22 0.19 

MIEDŹ mg*kg-1 4.8 5.0 4.2 3.3 

CHROM mg*kg-1 8.8 10.0 9.1 4.9 

NIKIEL mg*kg-1 5.2 5.5 5.3 3.7 

OŁÓW mg*kg-1 9.6 8.7 10.7 9.2 

CYNK mg*kg-1 20.8 21.5 20.3 24.7 

KOBALT mg*kg-1 3.29 2.85 3.36 2.34 

WANAD mg*kg-1 20.0 20.0 22.5 6.8 

LIT mg*kg-1 5.7 5.1 3.9 2.2 

BERYL mg*kg-1 0.20 0.23 0.27 0.18 

BAR mg*kg-1 38.3 40.0 42.6 39.0 

STRONT mg*kg-1 12.5 11.3 12.1 4.8 

LANTAN mg*kg-1 12.9 10.1 8.9 7.6 

 

                                                           
15

 http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=291 
16

 ib idem. 

http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=291
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Tabela nr. 8. Pozostałe właściwości gleby na terenie gminy Parczew.

17
 

 

POZOSTAŁE WŁAŚCIWOŚCI JEDNOSTKA ROK 

1995 2000 2005 2010 

Wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne suma 13 WWA 

µg*kg-1 194 59 215 212 

Radioaktywność Bq*kg-1 571 497 566 474 

Przewodnictwo elektryczne właściwe mS*m-1 9.57 13.30 11.40 5.59 

Zasolenie mg 
KCl*100g-1 

24.20 35.10 30.10 14.75 

 

Tabela nr. 9. Struktura użytkowa gruntów w ha/% ogólnej powierzchni gminy Parczew
18

. 

 

Grunty orne 6434 (44.0) 

Łąki 1913 (13.08) 

Pastwiska 370 (2.53) 

Sady 40 (0.27) 

Lasy i zadrzewienia 3718 (25.43) 

Wody, nieużytki i inne 2148 (14.69) 

RAZEM 14623 

 

  Na ternie gminy znajduje się duży obszar upraw pod biomasę oraz 

nieużytków traw.  

 

 

ROZDZIAŁ 3.4 KLIMAT 

 W gminie są dobre warunki klimatyczne i wodne. Układ takich 

elementów środowiska przyrodniczego, jak gleby, klimat warunki wodne  

i rzeźba terenu, tworzy określone warunki przyrodnicze do produkcji rolnej.19 

Obszar gminy podobnie jak Region Lubelszczyzny ma ogromny potencjał tj. 

najlepsze nasłonecznienie i posiada potencjał wiatrowy na odpowiednich 

wysokościach.20  

 Zgodnie z zapisami Programu planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Parczew21, Lubelszczyzna leży  

                                                           
17

 http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=291 
18

 http://www.powiat.parczew.pl/strategie_programy/Program_ochrony_srodowiska.pdf  
19

 http://www.bip.lublin.pl/miastoparczew/upload/pliki/zal_do_Uchwaly_Nr_XLVIII-298-2010_-
_gmina.pdf 
20

 http://www.bip.lublin.pl/miastoparczew/upload/pliki/Protokol_Nr_XXI-12_(24_maj).pdf  
21

 „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru 
gminy Parczew”, Lublin 2012.  

http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=291
http://www.powiat.parczew.pl/strategie_programy/Program_ochrony_srodowiska.pdf
http://www.bip.lublin.pl/miastoparczew/upload/pliki/zal_do_Uchwaly_Nr_XLVIII-298-2010_-_gmina.pdf
http://www.bip.lublin.pl/miastoparczew/upload/pliki/zal_do_Uchwaly_Nr_XLVIII-298-2010_-_gmina.pdf
http://www.bip.lublin.pl/miastoparczew/upload/pliki/Protokol_Nr_XXI-12_(24_maj).pdf
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w III i IV strefie wietrzności, tj. strefie korzystnej i mało korzystnej,  

o średniej prędkości wiatru poniżej 3 oraz 3–4.5 m/s na wysokości 30 m (przy 

opłacalności prędkości wiatru powyżej 4 m/s), jednak najkorzystniejsze warunki 

dla pozyskania energii wiatrowej występują w północnozachodniej i zachodniej 

części województwa, w tym na terenie powiatu parczewskiego.  

 Polityka uwzględniająca wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest 

wynikiem dążenia do zapewnienia zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem 

wpływu na zmiany klimatu, szkodliwości emisji substancji do powietrza, 

konieczności poprawy bezpieczeństwa dostaw energii w Europie oraz poprawy 

konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Unia Europejska przywiązuje 

dużą wagę do promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zagadnienia 

w tym zakresie uwzględniono m.in. w następujących dokumentach 

programowych i prawnych:  

1. Biała Księga: Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii, 

strategia i plan działania. Dokument ten został przyjęty w roku 1997  

i stanowi podstawę do prowadzenia polityki europejskiej odnośnie 

rozwoju OZE. Założono m.in. wzrost zużycia energii produkowanej ze 

źródeł odnawialnych w stosunku do zużycia energii brutto w UE  

o 12% do roku 2010. 

2.  Zielona Księga „W drodze do strategii na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego” - przyjęta w 2000 r. Dokument 

postuluje rozwój rynku energii poprzez wzrost efektywności 

energetycznej gospodarki UE oraz zwiększenie udziału OZE. 

3. Plan działania w odniesieniu do biomasy (dokument z 2005 r.) – 

uwzględnia działania zmierzające do zwiększenia wykorzystania 

biomasy w celach grzewczych i produkcji elektryczności oraz 

biopaliw. 

4. Strategia UE na rzecz biopaliw (dokument z 2006 r.) przedstawia 

założenia w celu promocji produkcji i stosowania biopaliw. 

5. Zielona Księga: Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, 

konkurencyjnej i bezpiecznej energii (dokument z 2006 r.). Dotyczy 

budowy nowej kompleksowej europejskiej polityki energetycznej,  

z uwzględnieniem rozwoju energetyki odnawialnej. 

6. Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej. Energie odnawialne  

w XXI wieku: budowa bardziej zrównoważonej przyszłości. Zgodnie  

z zapisami tego dokumentu: mapa drogowa, integralna część 

Strategicznego Przeglądu Sytuacji Energetycznej UE, określa 

długoterminową perspektywę dla źródeł energii odnawialnej w UE 

Pakiet energetyczno-klimatyczny (2008 r.). Cele ilościowe, tzw. 
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„3x20%”, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 

20% do 2020 roku w stosunku do poziomów z 1990 roku; zwiększenie 

udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 2020 

roku w UE do 20%; zmniejszenie zużycia energii o 20% w stosunku do 

poziomów przewidywanych w 2020 roku poprzez znaczące 

zwiększenie efektywności energetycznej. 

7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 

2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Jednym z elementów strategii  

w zakresie zmniejszania emisji gazów cieplarnianych jest Europejski 

System Handlu Emisjami (ETS). System ten jest wdrażany w ramach 

etapów zwanych „okresami handlowymi”. Od roku 2013 zakłada się 

m.in. stopniowe wprowadzanie systemu aukcyjnej sprzedaży 

przydziałów, który zostanie w pełni wdrożony do roku 2020.22 

 

 Na podstawie analizy stanu obecnego oraz planowanych inwestycji na 

terenie gminy Parczew obszar ten należy uznać, jako mający duży potencjał  

w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Gmina Parczew 

podejmuje działania mające na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych, na niektórych obiektach użyteczności publicznej obecnie są już 

zainstalowane kolektory słoneczne (szpital), a w kolejnych planowana jest ich 

instalacja.  

 W ramach projektu „Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy”, do 

którego oprócz Parczewa, przystąpiły również: Wisznice, Sosnówka, Rossosz, 

Jabłoń oraz Podedwórze, 85% kosztów instalacji kolektorów słonecznych 

pokrywa Unia Europejska. W sumie za unijne pieniądze zainstalowanych 

zostanie w gminie ok. 850 solarów, z czego 423 trafi do właścicieli budynków  

w mieście i gminie Parczew. Łączna wartość przedsięwzięcia to ok. 10 mln zł. To 

pierwsza tak duża inwestycja w energię odnawialną w Parczewie. Mieszkańców, 

do których trafiły solary, wyłoniono w drodze losowania. Wszystkich chętnych 

było ok. 950.23 

 

 

 

 

                                                           
22

 „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru 
gminy Parczew”, Lublin 2012. 
23

 http://www.energetycznikreatorzyzmian.pl/index.php?page=o_projekcie  

http://www.energetycznikreatorzyzmian.pl/index.php?page=o_projekcie
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ROZDZIAŁ 3.5 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Gmina Parczew ma charakter rolniczy. Według danych GUS, największą 

część powierzchni zajmują grunty orne (ok. 44% powierzchni). Lesistość terenu 

(ok. 25%) zbliżona jest do średniej powiatowej oraz krajowej, za sprawą Lasów 

Parczewskich. Kolejno krajobraz kształtują wody i nieużytki (ok. 15%) oraz łąki 

(ok. 13%). W niewielkim stopniu występują pastwiska i sady. 

 

Tabela nr.10. Zasoby leśne w gminie Parczew. Źródło: GUS 

 

 

Lasy należą do Nadleśnictwa Parczew z siedzibą w Sosnowicy. Na terenie 

gminy znajduje się Leśnictwo Laski. 

 

 

 
Rysunek 3. Lasy Parczewskie (fot. Krzysztof Pawłowski). Źródło: Nadleśnictwo Parczew 

 

Rezerwat „Jezioro Obradowskie” – rezerwat wodny, położony  

w północnej części Lasów Parczewskich, o powierzchni 81,79 ha obejmuje 

pierwotnie dystroficzne, obecnie humusowe, eutroficzne jezioro Obradowskie 

(12 ha lustra wody) oraz otaczające je torfowisko przejściowe  

i fragmenty boru sosnowego. Występują tutaj chronione gatunki roślin: wierzby, 
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brzoza niska, turzyce, rosiczki, widłak torfowy i inne. Rezerwat został utworzony 

Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1975 

r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Jest to jedyny rezerwat, jak 

dotychczas, znajdujący się w obrębie gminy24. Opiekę nad rezerwatem sprawuje 

m.in. Nadleśnictwo Parczew, które jest autorem zbudowanej przez siebie ścieżki 

edukacyjnej (zobacz więcej w niniejszym dokumencie: Turystyka). 

 

 
Rysunek 4 Mapa: Turystyka z elementami ochrony środowiska, ze źródeł Urzędu Gminy Parczew 

OBSZARY NATURA 2000 PRZEBIEGAJĄCE PRZEZ GMINĘ
25

: 

1. Ostoja Parczewska (PLH060107) – obszar znajdujący się na terenie gmin: 

Dębowa Kłoda, Parczew, Ostrów Lubelski i Uścimów. Ostoja położona jest 

w zachodniej części Polesia Lubelskiego w pobliżu północno zachodniej 

                                                           
24

 Wg Rejestru Rezerwatów Przyrody Woj. Lub. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. 
25

 Wg Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – Natura 2000, http://natura2000.gdos.gov.pl/  
 

http://natura2000.gdos.gov.pl/
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granicy Pojezierza Łęczyńsko -Włodawskiego. Zajmuje obszar 3591 ha. 

Obejmuje cały rozległy kompleks Lasów Parczewskich wraz  

z przylegającymi terenami łąkowymi. Obszar ten charakteryzuje się dużą 

mozaikowatością siedlisk, uwarunkowaną znacznym zróżnicowaniem 

stosunków wodnych i gleb. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona, 

z rozległymi równinami i niewielkimi wzgórzami oraz płytkimi, 

podmokłymi obniżeniami wypełnionymi torfem. Obszar położony jest  

w całości w zlewni Tyśmienicy. Największe cieki odwadniające teren to 

Konotopa, Ochożanka oraz Bobrówka, której dolina miejscami zachowała 

jeszcze naturalny charakter. W obrębie ostoi znajdują się trzy niewielkie 

jeziora: Obradowskie, Czarne Gościnieckie i Kleszczów. Lasy 

Parczewskie tworzą wraz z Lasami Włodawskimi i Lasami Sobiborskimi 

największy kompleks leśny we wschodniej Polsce. Ma to istotne 

znaczenie dla populacji wilka zamieszkującej ten teren, ponieważ stwarza 

dogodne warunki (głównie migracyjne) dla właściwego jej 

funkcjonowania. Głównym celem ochrony w obszarze jest populacja 

wilka. Na terenie ostoi bytuje 1 wataha wilków składająca się z 4-5 

osobników. Regularnie rejestrowany jest też rozród wilków na tym 

obszarze, ostatnie informacje o obserwacji szczeniąt pochodzą z 2007 r. 

Populacja wilków w Lasach Parczewskich stanowi 0,7% populacji krajowej 

tego gatunku oraz 6,3% populacji woj. lubelskiego. Ostoja obejmuje 

najistotniejsze siedliska dla ochrony tego gatunku. Na terenie obszaru 

stwierdzono 8 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej - 

zajmujących łącznie prawie 11% powierzchni oraz 10 gatunków zwierząt 

z Załącznika II DS. Na łąkach w dolinie Ochożanki znajduje się jedno 

z największych na Lubelszczyźnie stanowisk wielosiłu błękitnego, liczące 

ponad 1000 osobników. 

 

2. Lasy Parczewskie (PLB060006) – obszar znajdujący się na terenie gmin: 

Dębowa Kłoda, Parczew, Ostrów Lubelski, Uścimów i Sosnowica. Zajmuje 

obszar 14 024,30 ha, obejmuje kompleks leśny Lasy Parczewskie, 

usytuowany pomiędzy Kanałem Wieprz-Krzna a rzeką Tyśmienicą, wraz  

z przecinającymi je łąkami „Ochoża”. Od zachodu lasy przylegają do 

doliny Tyśmienicy, od wschodu, północy, a także częściowo od południa 

sąsiaduję z polami uprawnymi. Cały kompleks leśny położony jest  

w zlewni rzeki Tyśmienicy, a odwadniają go jej dopływy Ochoża i Piwonia-

Bobrówka oraz Konotopa. Bezpośrednio w sąsiedztwie lub w niewielkiej 

odległości od Lasów Parczewskich położonych jest kilka kompleksów 

stawów rybnych i jezior (Jez. Czarne Gościnieckie, Jez. Kleszczów i Jez. 
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Miejskie). Przeważają bory sosnowe i bory mieszane, lokalnie występują 

olsy, grądy, łęgi jesionowo- olchowe oraz zanikające obecnie bory 

bagienne i torfowiska przejściowe Jest ostoją ptaków o randze 

europejskiej. Odnotowano tu występowanie przynajmniej 23 gatunków 

ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. 5 gatunków zostało wpisanych 

do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Lęgi odbywa tu powyżej 1% 

krajowej populacji bielika, trzmielojada, puchacza i podgorzałki, dla 

której jest to jedno z nielicznych stałych lęgowisk w Polsce. W ostoi 

stwierdzono też wysokie zagęszczenia bociana białego i dzięcioła 

białogrzbietego.  

 

3. Dolina Tyśmienicy (PLB060004) – obszar doliny Tyśmienicy znajdujący się 

na terenie gmin 10-ciu gmin, w tym gminy Parczew. Obszar obejmuje 

dolny odcinek doliny Tyśmienicy, od stawu Siemień do ujścia rzeki do 

Wieprza. Dolina jest zmeliorowana, zajmują ją wilgotne łąki  

z fragmentami turzycowisk, miejscami występują zarośla wierzbowe  

i olszyny. Znajduje się tu kilka niewielkich kompleksów stawów, liczne 

torfianki i starorzecza oraz kompleks stawów w Siemieniu (790 ha), który 

składa się z 2 dużych i 12 małych stawów. W tym kompleksie 20% 

powierzchni dużych stawów i 40-50% powierzchni wielu stawów małych 

zajęte jest przez szuwary trzcinowe i pałkowe. Otoczenie obszaru 

stanowią tereny rolnicze. Obszar obejmuje również krasowe zapadlisko 

wypełnione torfem, zajęte przez torfowisko przejściowe porośnięte łozą 

z osiką i brzozą oraz otaczający je Las Wólczyński i skrawki pól uprawnych, 

a także doły potorfowe, zajęte obecnie przez kilkadziesiąt torfianek. 

Obszar daje schronienie niezwykle licznym populacjom ptaków 

siewkowych: kulików, rycyków, bekasów, kaczek, rybitw i chruścieli. 

Dodatkowym atutem doliny są stawy w Siemieniu, których znaczną 

powierzchnię zajmują szuwary trzcinowe i pałkowe. W stawach tych 

pierzy się corocznie kilkaset osobników łabędzia niemego. Dolina 

stanowi również ważną ostoje wydry oraz kilku zagrożonych gatunków 

ryb. Poza tym występują tu takie gatunki roślin chronionych jak: 

grzybień biały, grążel żółty, bagno zwyczajne, kruszyna pospolita. 

Obszar doliny otoczony jest terenami rolniczymi. Do dnia dzisiejszego 

nie powstał, projektowany kilka lat temu, Parczewski Park 

Krajobrazowy. 

 

 

ROŚLINNOŚĆ 
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Zbiorowiska upraw roślin zbożowych i okopowych 

Zespół Digitarietum ischaemi 

 Rośliny tego zbiorowiska związane są z glebami piaszczystymi. 

Należą do nich takie gatunki jak: palusznik nitkowaty, włośnica zielona, 

włośnica sina, sporek polny, chłodek drobny mietlica pospolita, iglica 

pospolita, chrząstkowiec polny. Digitarietum ischaemi wykształca się 

zazwyczaj wśród upraw żyta, owsa, łubinu, rzepaku, a także często  

w uprawach roślin okopowych: tytoniu, marchwi i ziemniaków. Jest 

zbiorowiskiem bardzo rozpowszechnionym w Polsce, w tym także na 

Lubelszczyźnie, szczególnie na Polesiu Lubelskim. Związany jest z glebami 

bielicowymi, wytworzonymi z piasków słabo gliniastych i luźnych  

o kwaśnym odczynie. 

Zespół Echinochloo-Setarietum 

 W zbiorowisku tym panują głównie trawy: chwastnica 

jednostronna, perz właściwy, włośnica zielona, włośnica sina i nielicznie 

włośnica zielona oraz włośnica sina. Występuje prawie wyłącznie  

w uprawach roślin okopowych: ziemniakach, burakach i marchwi,  

a ponadto w lnie, rzepaku, prosie, tytoniu. Rozwija się na słabo kwaśnych 

glebach bielicowych. Zespół ten jest groźny dla roślin okopowych, 

zwłaszcza kiedy zwiększa się zwarcie i liczebność chwastów. 

Zespół Lamio-Veronicetum politae 

Charakteryzuje się występowaniem roślin o odczynie obojętnym  

i alkalicznym: przetacznik lśniący, przetacznik perski, jasnota purpurowa, 

jasnota różowa, gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny i bluszczyk 

kurdybanek. Najczęściej występuje na glebach brunatnych, 

wytworzonych z utworów pyłowych i lessów, rzadziej zaś na glebach 

skrytobielicowych. Na podłożu bardziej przepuszczalnym i mniej żyznym 

ustępuje gatunkom zespołu Echinochloo-Setarietum. Obecność tego 

zbiorowiska wskazuje na korzystne dla większości upraw warunki 

wilgotnościowe i tlenowe w glebie. Jednak często osiągają w nim duże 

zwarcie groźne chwasty np. perz właściwy, ostrożeń polny, czy też mlecz 

polny. 

 

Zbiorowiska ruderalne 
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Zespół Lepidietum drabae 

 W zbiorowisku tym dominuje pieprznik przydrożny 

(wiosnówkowy). Znaczny udział mają też stokłosa miękka, zycica trwała, 

pięciornik gęsi, wiechlina roczna, a także babka lancetowata. Zespół 

wykształca się w miejscach ruderalnych (zwłaszcza na nasypach 

kolejowych), rzadziej na gruzowiskach i osiadłych wysypiskach. 

Zespół Ivaetum xanthiifoliae 

 Główny gatunek tego zespołu, iwa rzepieniolistna, na teren Polski 

dostała się z Ameryki Północnej podczas ostatniej wojny. Wchodzi  

w skład zbiorowisk ruderalnych. Nieliczną domieszkę w skupieniach iwy 

stanowią: glistnik jaskółcze ziele, jasnota biała, pyleniec pospolity, 

pokrzywa zwyczajna, komosa biała oraz bluszczyk kurdybanek. Ivaetum 

xanthiifoliae na Lubelszczyźnie towarzyszy prawie wyłącznie nasypom  

i dworcom kolejowym, a znacznie rzadziej przychaciom oraz 

zaniedbanym ogródkom działkowym. Na żyznych wysypiskach ziemi 

osiąga wysokość ok. 1,5 metra. Natomiast na luźnych piaskach nasypów 

kolejowych iwa jest mało dorodna - często nie przekracza kilkunastu cm 

wysokości. Nie jest gatunkiem niebezpiecznym dla upraw, gdyż nie 

rozprzestrzenia się intensywnie. 

Zespół Sicyo-Echinocystidetum 

 Panującym pnączem jest kolczurka klapowana, obok której 

występują także inne pnącza: harbułnik kolczasty, kielisznik zaroślowy, 

rdest zaroślowy, rdest powojowaty oraz gatunki siedlisk nitrofilnych: 

bylica roczna, pokrzywa zwyczajna, jasnota biała, brodawnik jesienny, 

pięciornik gęsi, łoboda rozłożysta, komosa biała, mierznica czarna  

i lucerna nerkowata. 

Zespół Sicyo-Echinocystidetum  

 Występuje w parkach, żywopłotach i na płotach przydomowych. 

Pnącza, szczególnie kolczurka klapowana, posiada liczne żółto-białe 

kwiaty, ma kolor świeżej zieleni. Niewiele jest danych na temat całego 

zbiorowiska, jak i dominującej w nim rośliny. 
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Rozdział 4.  
 

 

ANALIZA STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ GMINY.  

 
ROZDZIAŁ 4.1 RUCH NATURALNY LUDNOŚCI 

Gminę Parczew, według danych GUS, w roku 2012 zamieszkiwało 14 

860 mieszkańców. Obserwowana jest nieznaczna tendencja spadkowa w liczbie 

mieszkańców przez ostatnie kilka lat, choć przyrost naturalny w gminie jest 

dodatni. Ujemne natomiast jest saldo migracji dla gminy Parczew. 

Struktura ludności według płci i wieku stanowi podstawę większości 

analiz demograficznych, determinuje ona bowiem w poważnym stopniu 

kształtowanie się przyszłych trendów w zakresie liczby mieszkańców. Rozkład 

ludności według płci i wieku daje podstawę do określenia wielu społeczno - 

ekonomicznych konsekwencji tak na dziś, jak i na najbliższą i dalszą przyszłość. 

W gminie Parczew występuje przewaga kobiet. Na uwagę zasługuje fakt, iż 

przewaga ta dotyczy wieku emerytalnego. Natomiast w wieku produkcyjnym 

występuje przewaga mężczyzn. 

 

Tabela nr. 11. Struktura ludności gminy Parczew (2009,2012,2013). GUS BDL. 

2009 

Wiek MIASTO WIEŚ 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

przedprodukcyjny 1103 1141 405 491 

Produkcyjny 3684 3796 1152 1366 

poprodukcyjny 1069 459 496 226 

2012 

przedprodukcyjny 1042 1059 376 454 

Produkcyjny 4037 3834 1303 1435 

poprodukcyjny 716 424 355 188 
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2013 

przedprodukcyjny 1028 1049 376 427 

Produkcyjny 4051 3820 1301 1450 

poprodukcyjny 736 428 348 185 

     

 

 

Tabela nr. 12. Wybrane dane demograficzne dla gminy Parczew. GUS 

DANE DEMOGRAFICZNE W ROKU 2012r. 

 POWIAT GMINA Powiat=100% 

Ludność: 

w tym kobiety 

36 147 14 860 41,1 

18 270 7710 41,7 

Urodzenia żywe 411 170 41,4 

Zgony 399 158 39,6 

Przyrost naturalny 12 12 X 

Saldo migracji -140 -59 X 

Ludność w wieku: 

przedprodukcyjnym 6712 2703 40,3 

produkcyjnym 22 494 9494 42,2 

poprodukcyjnym 6941 2663 38,4 

 

 

Tabela nr. 13. Migracje mieszkańców gminy Parczew. GUS 
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Tabela nr. 14 Wybrane dane statystyczne gminy Parczew. 

GUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela nr. 15. Prognoza demograficzna dla Powiatu Parczewskiego. GUS 

 OGÓŁEM POWIAT MIASTO PARCZEW OBSZAR WIEJSKI 

Ogółem Mężczyzn Kobiet Ogółem Mężczyzn Kobiet Ogółem Mężczyzn Kobiet 

2020 32845 16195 16650 9169 4421 4748 23676 11774 11902 

2025 31358 15448 15910 8722 4217 4505 22636 11231 11405 

2030 29604 14576 15028 8156 3951 4205 21448 10625 10823 

 

 Zgodnie z założeniami najnowszej prognozy GUS współczynnik dzietności  

w Polsce będzie zwiększał się do poziomu 1,45 w 2020 r. (w 2007 r. wznosił 1,3),  

a następnie ulegnie stabilizacji. Nadal zatem poziom reprodukcji ludności nie 

będzie gwarantował prostej zastępowalności pokoleń. Poziom umieralności 

będzie obniżał się, sprzyjając wydłużaniu przeciętnego trwania życia. Przewiduje 

się, że w 2035 r. mężczyźni będą żyli o ok. 6 lat dłużej, natomiast kobiety o ok. 3 

lata dłużej niż obecnie. Efektem tych zmian oraz migracji ludności będzie 

stopniowe zmniejszanie się liczby ludności Polski do 36 milionów w 2035 r. 

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2010 2011 2012 

Ludność 14 939 14 902 14 860 

Ludność na 1 km2 102 102 101 

Kobiety na 100 mężczyzn 105 105 105 

Ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób  

w wieku produkcyjnym 

55.2 55.4 56.5 

Liczba ludności na 1 przychodnię 1867 1656 1858 

Pracujący na 1000 ludności 203 197 200 

Bezrobotni zarejestrowani 836 836 884 

Ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji: 

Wodociągowej 77.3 77.6 78.1 

Kanalizacyjnej 63.6 63.6 70.1 

Gazowej 0.6 1.8 1.9 
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 W porównaniu z wyjściowym rokiem prognozy będzie zatem o ponad  

2 miliony Polaków mniej. 

 

Tabela nr. 16. Prognoza dla Województwa Lubelskiego. GUS 

 Urodzenia Zgony  Przyrost 

2020 20 192 24 034 - 3842 

2025 17 100 23 802 - 6702 

2030 14 658 24 010 - 9352 

 

ROZDZIAŁ 4.2. STAN I ZRÓŻNICOWANIE DOCHODOWOŚCI GOSPODARSTW 

 Na warunki życia mieszkańców podstawowy wpływ mają dochody 

mieszkańców. Niestety brak jest tego typu danych dotyczących miasta 

Parczew. Z porównania danych dotyczących średniego wynagrodzenia 

brutto w powiecie parczewskim wynika, że wartości tego parametru  

w roku 2007 znacznie odbiegają od danych wojewódzkich (wyższe o 13,2 

%) oraz danych dla Polski (wyższe o 30,5 %). Niepokojący jest bardzo 

znaczący udział osób długotrwale pozostających bez stałego 

zatrudnienia, gdyż taka sytuacja powoduje największe problemy 

społeczne i wzrost liczby osób korzystających z Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej.  

 

ROZDZIAŁ 4.3 PRACUJĄCY 

 Według danych GUS, w 2012 roku w gminie Parczew pracowało 

2 972 osoby. Dane dotyczyły gospodarstw, w których liczba pracujących 

przekraczała 9 osób, tj. nie ujęto w nich danych z mikro przedsiębiorstw 

i samozatrudnionych oraz osób pracujących w gospodarstwach 

indywidualnych w rolnictwie. Natomiast zarejestrowanych osób 

prowadzących działalność gospodarczą było na koniec 2012 r. - 657 

osób. 

 Rynek pracy w gminie Parczew i Powiecie Parczewskim jest  

w dużym stopniu pochodną rolniczego charakteru gospodarki oraz 

struktury wykształcenia mieszkańców. Na koniec 2006 roku kształtowała 

się na poziomie nieco ponad 4,4 tys. osób i od kilku lat utrzymuje się na 

podobnym poziomie. Zbyt niskiej liczbie zatrudnionych towarzyszy 

również niekorzystna struktura zatrudnienia w podziale na 
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poszczególne sektory gospodarki. Najwięcej miejsc pracy (ponad 50% - 

bez rolnictwa indywidualnego) jest w sektorze usług nierynkowych, gdzie 

pracodawcami są głównie instytucje użyteczności publicznej, 

finansowane ze środków budżetu państwa (urzędy wraz z podległymi 

jednostkami, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, itd.). odsetek osób 

pracujących w rolnictwie wynosi ponad 60% ogółu pracujących (21% 

średnio dla kraju i 45 % dla województwa).  

  

 Dane według GUS o pracujących w gminie w roku 2009 i 2011 

(według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów 

gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, rolników indywidualnych 

oraz fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, 

organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu 

gospodarczego i zawodowego oraz duchownych): 

 PARCZEW MIASTO PARCZEW OBSZAR 
WIEJSKI 

PARCZEW MIASTO  
I GMINA 

 2009 
[osoby] 

2011 
[osoby] 

Dynamika 
[%] 

2009 
[osoby] 

2011 
[osoby] 

Dynamika 
[%] 

2009 
[osoby] 

2011 
[osoby] 

Dynamika 
[%] 

O
gó

łe
m

 

2728 2835 103,9 127 95 74,8 2855 2930 102,6 

W
 t

ym
 k

o
b

ie
ty

 

1457 1460 100,2 52 45 86,5 1509 1505 99,7 

P
rz

e
m

ys
ł  

I b
u

d
o

w
n

ic
tw

o
 

1090 1160 106,4 30 0 0 1120 1160 103,6 

U
sł

u
gi

 1638 1675 102,3 97 95 97,9 1735 1770 102,0 
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ROZDZIAŁ 4.4 BEZROBOTNI 

 

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie na dzień 31.12.2013 r. 

z gminy Parczew zarejestrowanych było 886 osób bezrobotnych, w tym 

445 kobiet, które stanowiły 50,22% ogółu bezrobotnych mieszkańców 

gminy. 145 osób, z pośród wszystkich zarejestrowanych, stanowiły osoby 

młode do 25 roku życia, zaś powyżej 50 roku życia było 

zarejestrowanych: 215 osób bezrobotnych (24% ogółu bezrobotnych  

z gminy Parczew). Z pośród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych  

z gminy Parczew największą liczbę stanowią długotrwale bezrobotni, tj. 

posiadający status osoby bezrobotnej powyżej 24 miesięcy, co stanowi 

25% ogółu bezrobotnych dla gminy Parczew. Sytuacja ta nie zmieniła się 

na przestrzeni dwóch lat: 2012-13, przejawiając dodatkowo tendencję 

zwyżkową. 

 

 
Tabela nr. 17.  Liczba bezrobotnych wg stażu. Źródło: opracowanie własne 

 na podstawie danych PUP Parczew. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z gm. Parczew wg stażu bezrobocia 

Rok do 1 m 1-3 m 3-3-6 m 6-12 m 12-24 

m-cy 
pow. 24 

m-cy 

 

Ogółem 

2012 86 138 142 151 174 193 884 

2013 64 136 131 155 176 224 886 

 

 

 

 W Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie na koniec czerwca 2013 

roku zarejestrowanych było 2232 osób bezrobotnych z czego 1096 to 

kobiety. Z prawem do zasiłku na koniec czerwca 2013 roku figurowało 193 

osoby. 26  

 Kobiety są bardziej narażone na bezrobocie niż mężczyźni  

z powodu roli, jaką tradycyjnie przypisuje się im w rodzinie. Znacznie 

później zaczynają aktywność zawodową w porównaniu do mężczyzn oraz 

także wcześniej ją kończą. Zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie 

Parczew (wg danych na dzień 31.12.2013 r., Powiatowego Urzędu Pracy) 

                                                           
26

 „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie parczewskim w I-półroczu 2013 roku 
Parczew – październik 2013 r.”, Powiatowy Urząd Pracy. 
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jest 2281 osób. Dużym problemem parczewskiego rynku pracy jest mała 

liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. Długi okres 

pozostawania bez pracy potęguje dezaktualizację kwalifikacji i umiejętności 

obniżając prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia w przyszłości. 

Odnotowuje się większy zasięg bezrobocia długotrwałego wśród kobiet. 

 Na koniec czerwca 2013 roku najliczniejszą grupę zawodową spośród 

zarejestrowanych stanowili bezrobotni:  

 Bez zawodu - 640 osób,  

 Sprzedawcy - 102 osoby, 

 Robotnicy gospodarczy - 95 osób, 

 Ślusarze - 60 osób, 

 Murarz - 46 osób, 

 Krawcy – 43 osoby, 

 Technik mechanik - 42 osoby. 

 

 Najwięcej absolwentów figurowało w zawodach: 

 Bez zawodu - 35 osób,  

 Sprzedawca– 2 osoby, 

 Ślusarz – 1 osoba, 

 Technik żywienia i gospodarstwa domowego – 1 osoba, 

 Kucharz małej gastronomii – 1 osoba. 

 

 Osoby długotrwale bezrobotne występują prawie we wszystkich zawodach.  

 

Najliczniejszą grupę stanowią osoby:  

 Bez zawodu - 88 osób, 

 Sprzedawcy – 41 osób, 

 Robotnicy gospodarczy -45 osób, 

 Ślusarze -22 osoby, 

 Murarze - 20 osób, 

 Krawiec – 20 osób, 

 Szwaczka – 17 osób, 

 Technik rolnik – 16 osób, 

 Sprzątaczka biurowa – 13 osób, 

 Pakowacz – 13 osób,  

 Technicy mechanicy – 12 osób,  

 Robotnik budowlany – 12 osób, 

 Kucharz – 12 osób.  
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 Bezrobotni mężczyźni stanowili większość w następujących 

zawodach: Bez zawodu - 335 osób, Robotnicy gospodarczy - 68 

osób, Ślusarze- 53 osoby, Murarze - 46 osób Technicy mechanicy - 

41 osób, Robotnicy budowlani – 31 osób, Technicy rolnicy - 21 osób, 

Stolarze - 20 osób, Mechanik samochodów osobowych – 19 osób, 

Tokarze w metalu – 15 osób, Hutnik-dmuchacz szkła – 14 osób.  

 

 Spośród zarejestrowanych najwięcej kobiet odnotowano  

w zawodach: Sprzedawca - 94 osoby, Krawiec - 43 osoby, Technik 

żywienia i gospodarstwa domowego – 28 osób, Kucharz małej 

gastronomii – 17 osób, Szwaczka – 24 osoby, Sprzątaczka biurowa – 

22 osoby, Kucharz – 18 osób, Pakowacz – 14 osób, Pedagog – 14 

osób. 

 

 W I półroczu 2013 roku do Powiatowego Urzędu Pracy  

w Parczewie pracodawcy zgłosili ogółem 335 ofert pracy.  

W porównaniu z I półroczem 2012 roku liczba ta zmniejszyła się  

o 75 ofert. Sytuacja ta w znacznej mierze związana jest z kryzysem 

gospodarczym oraz niestabilną sytuacją pracodawców na lokalnym 

rynku pracy. Oferty pracy jakimi dysponował urząd pracy wskazują  

w większości na ich sezonowy charakter. Na rynku pracy powiatu 

parczewskiego, możliwości zatrudnienia stwarzają przede wszystkim 

lokalne firmy handlowo-usługowe oraz urzędy administracji 

państwowej (w ramach prac subsydiowanych). 

 

 

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie korzysta  

z wszystkich możliwych narzędzi walki z bezrobociem. Jednym  

z tych narzędzi są dotacje na otwarcie działalności 

gospodarczej. W 2013 roku zawarto 37 umów o udzielenie 

takiego wsparcia osobom bezrobotnym pochodzącym z gminy 

Parczew. To znacznie więcej niż np. osób skierowanych do prac 

publicznych (10 osób z gminy Parczew). Natomiast było to mniej 

niż w roku ubiegłym, gdzie wówczas podpisano 45 takich umów.  

 

Kolejnym ważnym narzędziem jest subsydiowanie 

miejsc pracy bezpośrednio u pracodawcy. W 2013 roku dla 
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gminy Parczew podpisano 22 takie umowy, tworząc 23 nowe 

stanowiska pracy. Liczba tych umów również była mniejsza  

w odniesieniu do roku poprzedniego, dla którego wyniosła 34 

utworzonych miejsc. Na szkolenia refundowane ze środków 

Funduszu Pracy udało się skierować 10 mieszkańców  

z Parczewa, z czego 5 z nich podjęło zatrudnienie po 

ukończeniu takiego szkolenia. 

Największym zainteresowaniem wśród aktywnych 

narzędzi przeciwdziałania bezrobociu w 2013 roku cieszyły się 

staże i choć znów była to liczba mniejsza od roku ubiegłego, 

to i tak znacząca, bo: 121 zorganizowanych staży. Wśród 

kierowanych osób na staż największy odsetek stanowiły osoby  

z wyższym wykształceniem – ponad 30%. Na staż skierowano 

również 2 osoby niepełnosprawne z gminy Parczew, które po 

zakończeniu stażu znalazły zatrudnienie. Z wszystkich osób 

skierowanych na staż 92 znalazło dalsze zatrudnienie, co daje ok. 

75% skuteczności działania tego instrumentu rynku pracy.  

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie realizuje również 

własne projekty z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym 

środków z Unii Europejskiej, wśród nich: 

1. „W kierunku zatrudnienia” – projekt z 2013 r., 

skierowany był do 118 osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie, 

w szczególności osób znajdujących się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy. 

2. „Na szczyt kariery” - III edycja. 

3. „Profesjonalni”. 

4. „Młodzi aktywni” i inne. 

 

Z podejmowanych działań warto odnotować wydarzenie, 

które już po raz trzeci PUP zorganizował we współpracy z OHP 

i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie, tj. III Targi 

Pracy i Edukacji, gdzie pracownicy PUP informowali o usługach  

i instrumentach rynku pracy oraz posiadanych: krajowych  

i zagranicznych(w ramach sieci EURES) ofertach pracy. 
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Rozdział 5 
 

 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA. 
 

 

ROZDZIAŁ 5.1 EDUKACJA 

 

Do zadań własnych gminy Parczew należy zakładanie i prowadzenie 

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Na terenie gminy i miasta 

Parczew zadanie to jest wypełnione poprzez działające placówki oświatowe, 

zarówno publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Parczew, jak  

i niepubliczne, prowadzone m.in. przez organizacje pozarządowe. 

 

Przedszkola: 

1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Parczewie „Pod Krasnalem”. 

2. Publiczne Przedszkole nr 2 w Parczewie im. Janusza Korczaka. 

3. Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Skowronek”  

w Parczewie (działa od 6.XII.2012 – nie ujęte w danych GUS). 

 

-  Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy 

szkołach) – 8 (w roku 2011 i 2012 było 7). 

- Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami 

przedszkolnymi przy szkołach) – 480 (w roku 2011 i 2012 było 430) 

-  Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg. 

złożonych wniosków – 0 (w roku 2011 było 41 a w roku 2012 było 62.) 

 

Szkoły podstawowe: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki wraz z kompleksem 

boisk sportowych Orlik 2012. 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi (funkcjonuje do 

1 września 1966 r.), w szkole funkcjonuje klasa integracyjna. 

3. Zespół placówek szkolnych im. Jana Pawła II w Przewłoce (działa od 

1995 r.) 

4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Tyśmienicy. 
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Szkoły wyposażone są w: 

 boiska „Orlik” 

 Sale gimnastyczne 

 

 W Parczewie działa jedna szkoła gimnazjalna, tj. Publiczne Gimnazjum 

im. Władysława Jagiełły w Parczewie. Szkoła proponuje m.in. naukę  

w klasach dwujęzycznych; jest również wyposażona w platformę  

e-learningową, stosowaną do pracy z uzdolnionymi uczniami.  

 Wszystkie placówki oświatowe należące do gminy Parczew  

w minionym okresie programowania uczestniczyły w realizacji projektów 

edukacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską, głównie  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród zrealizowanych 

projektów są np. 
 

1. „Języki inaczej” – celem projektu była poprawa wiedzy 

i umiejętności w zakresie komunikowania się językiem angielskim  

w czasie wolnym od zajęć (ferie zimowe 2012). 

2. „Klucz do wiedzy”. 

3. „Parczew na Szlaku Jagiellońskim”. 

4. „Sprawny Przedszkolak”. 

5. „Radosna szkoła” (projekt rządowy). 

6. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół 

podstawowych w Gminie Parczew” (projekt systemowy). 

 

Na terenie gminy i miasta nie funkcjonuje natomiast żaden żłobek, brak jest 

również niepublicznych klubów malucha, które świadczyłyby codzienną 

i zorganizowaną opiekę dla najmłodszych mieszkańców. Natomiast, jak widać  

z przedstawionych poniżej danych GUS, gminę zamieszkuje 460 dzieci w grupie 

edukacyjnej w wieku 0-2 lata, przy 0 miejscach w żłobkach i 600 dzieci –  

w wieku 3-6 lat na 250 miejsc w przedszkolach publicznych. 

 
Tabela nr. 18. Liczba dzieci w wieku edukacyjnym w gminie Parczew. GUS 

Ludność gminy według edukacyjnych grup wieku w 2012 r. 

0-2 lat 460 

3-6 lat 600 

7-12 lat 862 
13-15 lat 473 

 

 

 Funkcjonujące publiczne placówki przedszkolne w 2012 roku przyjęły 

większą liczbę dzieci niż deklarowana liczba miejsc, część dzieci znalazła 

również miejsce w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy 
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szkołach, co jednak nie zaspakaja wszystkich potrzeb mieszkańców. Według 

niniejszych danych edukacją przedszkolną w roku szkolnym 2012/2013 r. 

objętych było 72% dzieci. 

 

Tabela nr. 19. Liczba miejsc w placówkach oświatowych gminy Parczew. GUS 

 
 

 Gmina Parczew aktywnie wspiera również działalność szkół 

ponadgimnazjalnych, znajdujących się na jej terenie, dla których organem 

prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Parczewie, jak również szkół 

specjalistycznych, położonych w bliskim oddaleniu od Parczewa, jak: 

 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Parczewie   
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 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej  

w Milanowie 

 Zespół Szkół Rolniczych w Jabłoniu, dla których organem 

prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa.  

 
 

 Ponadto w Parczewie działa szkoła Centrum Kształcenia Ustawicznego 

oraz jedna szkoła policealna – Zawodowe Studium Medyczne im. Zofii 

Bagińskiej. 
 

 Istnieje poważny problem braku systemu kształcenia (szkoła 

podstawowa – gimnazjum – szkoła średnia) osób niepełnosprawnych. 

Problemy ludzi niepełnosprawnych w gminie związane są również m.in. 

1. z brakiem ośrodka rehabilitacyjnego, ośrodka terapii  

i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych; 

2. z występowaniem barier architektonicznych w budynkach 

użyteczności publicznej; 

3. z coraz większą potrzebą wyrównywania szans 

edukacyjnych (aktywizacja zawodowa, adekwatne kierunki 

kształcenia, pomoc w rozwoju samodzielności życiowej, bariery 

transportowe); 

4. z brakiem narzędzi promowania osób niepełnosprawnych 

uzdolnionych artystycznie lub chcących wykazać się w różnych 

dziedzinach sportu. 

 

POTRZEBY DZIECI I MŁODZIEŻY (OKREŚLONE NA PODSTAWIE BADAŃ 

ANKIETOWYCH I WYWIADÓW, PARCZEW 2014) 

I. Brak takiego miejsca jak skate park, w którym młodzież mogłaby 

bezpiecznie jeździć na deskach. W Parczewie dużo młodzieży 

zajmuje się tego typu sportem.  

II. Odnowienie i udostępnienie ławeczek, oświetlenie i oznaczenie 

na terenie parku (dawny cmentarz żydowski). 

 

III. Preferencje młodzieży w zakresie oferty, z której uczniowie 

chętnie wzięliby udział: 

1) warsztaty z fotografii (39 os.) 

2) klub rowerowy (36 os.) 

3) warsztaty taneczne (36 os.) 
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4) warsztaty aktorskie (35 os.) 

5) warsztaty kulinarne (35 os.) 

6) warsztaty dziennikarskie (25 os.) 

7) warsztaty plastyczne (23 os.) 

8)  warsztaty z przedsiębiorczości (23 os.) 

 

 Istnieje wyraźna potrzeba organizacji miejsca na warsztaty  

i zapewnienie kadry do ich prowadzenia lub umożliwienie prywatnemu 

inwestorowi na uruchomienie takiej aktywności w siedzibie 

udostępnionej przez gminę. W związku z określonymi potrzebami rynku 

należy wesprzeć edukację i rozbudzić zainteresowania uczniów wiedzą 

techniczną i nowymi technologiami. Stąd promowanie wymagających 

zajęć w celu podnoszenia kwalifikacji i rozwoju osobistego oraz 

promowanie przedsiębiorczości będzie ważnym wyzwaniem 

rozwojowym gminy. 

  

 Obecnie młodzież w Parczewie najchętniej spędzają czas:  

w parku; na basenie i na Orliku, wiele osób spotyka się w domach, 

pizzerii i na stadionie – dane z raportu 2014. Istnieje potrzeba stworzenia 

miejsca służącego młodzieży i ich rozwojowi poza placówką edukacyjną; 

poszerzenie oferty pływalni „Jelonek”; maksymalne wydłużenie czasu 

opieki w miejscach typu Orlik. W doprecyzowaniu inwestycji  

w perspektywie 2014-2020 należy wziąć pod uwagę rekomendacje 

infrastruktury sportowo-rekreacyjno-kulturowej, której zdaniem 

młodzieży brakuje w Parczewie. Obecnie największą atrakcją Gminy 

Parczew jest – w opinii młodzieży ale i mieszkańców jest basen. 

Niepokojące jest jednak i wymaga konsekwencji odpowiedź na 

powszechne przekonanie, bo blisko 70%27 badanych mieszkańców 

i sąsiadów oraz młodzieży i przedsiębiorców uważa, że w Parczewie nie 

ma niczego szczególnego, co mogłoby wyróżnić gminę Parczew na tle 

powiatu i regionu np. parku rozrywki czy atrakcji wodnych. 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 70% - z łącznej grupy badanych w procesie diagnozy i ustalania potrzeb do opracowania „Strategii 
Rozwoju Gminy Parczew 2014-2020”. 
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ROZDZIAŁ 5.2 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 

 

OCHRONA ZDROWIA 

 

Główną formą opieki zdrowotnej w gminie jest szpital powiatowy  

w Parczewie, jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Jego 

zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej 

stacjonarnej opieki zdrowotnej na bazie oddziałów szpitalnych i Zespołu 

Poradni Specjalistycznych. W strukturze szpitala znajduje się 9 oddziałów: 

1. Anestezjologii i intensywnej terapii. 

2. Chirurgiczno-Urazowy. 

3. Dziecięcy. 

4. Geriatryczny. 

5. Ginekologiczno-Położniczy. 

6. Internistyczno-Kardiologiczny. 

7. Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień. 

8. Szpitalny Oddział Ratunkowy. 

9. Oddział Rehabilitacyjny. 
 

Ponadto przy Szpitalu działa Zespół poradni Specjalistycznych – 

obejmujących 11 poradni, zaś w ramach Diagnostyki Obrazowej działają 4 

pracownie. Szpital posiada certyfikaty: ISO 9001:2008, Szpital bez bólu, Rzetelni 

w ochronie zdrowia i Szpital przyjazny dziecku. W styczniu 2014 roku placówka  

w Parczewie została uznana na 1 miejscu (razem ze szpitalem  

z Radzynia Podlaskiego) w grupie szpitali gminnych i powiatowych w rankingu 

finansowym branżowego magazynu „Forbes”. Jest to efekt konsekwentnie 

prowadzonej polityki dostosowania świadczonych usług do potrzeb rynku  

i elastyczności względem NZF. 

 

Szpital w Parczewie zrealizował również projekt dofinansowany ze 

środków Unii Europejskiej polegającym na zakupie i modernizacji sprzętu 

medycznego oraz wdrożeniu systemów informatycznych. W ramach Projektu 

zakupiono m.in. tomograf komputerowy wraz z wykonaną adaptacją 

pomieszczenia, aparat RTG z ucyfrowieniem oraz kardiomonitory modułowe. 

 

 Opiekę medyczną mieszkańców miasta i gminy Parczew w zakresie 

lecznictwa otwartego zapewniają niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej  



SRGP 2014-2020 40 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW  2014-2020,                                                                                  
oprac. esse  Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. | Poufne 

 
 

w Parczewie, przekształcone z gminnych ośrodków zdrowia. Na terenie miasta 

Parczew usytuowane są ośrodki: 

 Przychodnia “2000” przy ul. Szpitalnej 

 PRO OMNI Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Punkt Lekarski  

w Parczewie, ul Harcerska 43. 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Parczewie,  

ul. 11 listopada 48. 

 Centrum Medyczne MEDICARE Wojciech Szwaj, 11 Listopada 48. 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 24. 

 Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego,  

ul. Szpitalna. 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Medycyny Rodzinnej,  

ul. Strażacka 11. 

 KaMiMED Zespół Psychiatrycznego Leczenia Środowiskowego ul. Spółdzielcza 

10.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Szkolnej SANO, 

ul. Spółdzielcza 7.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.Pielęgnacyjno – 

Opiekuńcza Pielęgniarska Opieka Domowa, ul Zwycięstwa 13. 

 

Polska szybko się starzeje. Prognozy wskazują, że w 2030 roku odsetek 

ludzi powyżej 65. roku życia będzie w naszym kraju wynosił 23,8 – stajemy się 

społeczeństwem zaawansowanej starości demograficznej. Nowoczesna 

polityka, skierowana do osób starszych powinna kompleksowo realizować 

programy podtrzymujące jak najdłużej ich aktywność zawodową i społeczną, 

zapewniać wsparcie osobom potrzebującym pomocy w czynnościach dnia 

codziennego, dostosować opiekę zdrowotną do specyficznych potrzeb starszego 

pacjenta.  

W całym województwie lubelskim mamy tylko trzy oddziały 

geriatryczne (w Parczewie, we Włodawie i w Białej Podlaskiej – łącznie 88 

łóżek); według unijnych standardów powinniśmy mieć na Lubelszczyźnie co 

najmniej 10 oddziałów z 216 łóżkami. To wyraźnie pokazuje, jaka jeszcze przed 

nami droga. Mamy zaledwie 5 poradni geriatrycznych (SP ZOZ: w Lublinie, 

Parczewie i Włodawie oraz NZOZ: w Puławach i w Lublinie). Są szanse na 

powstanie oddziałów geriatrycznych w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim oraz 

poradni w Białej Podlaskiej. Bardzo potrzebny jest oddział geriatryczny  

w Lublinie. Mamy 24 specjalistów geriatrii, niestety, tylko 8 z nich pracuje  

w swojej specjalności.28 

                                                           
28

 http://medicus.lublin.pl/index.php?pid=865  

http://medicus.lublin.pl/index.php?pid=865
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Dlatego pozycja gminy Parczew ze względu na oferowane usługi 

medyczne w opiece geriatrycznej zasługuje na uznanie i sprzyja dalszej 

specjalizacji w tym zakresie. 

Należy również zauważyć, że za specjalizację uzupełniającą29 w Strategii 

Rozwoju Województwa Lubelskiego uznano usługi medyczne i prozdrowotne. 

Obszarem wykazującym wyraźne cechy specjalizacji gospodarczej oraz dającym 

przesłanki na osiągnięcie konkurencyjnej pozycji na rynku krajowym są usługi 

medyczne i prozdrowotne. Wskazują na to: zarówno czynniki endogeniczne 

(duża liczba podmiotów działających w usługach medycznych i prozdrowotnych, 

prowadzone badania w naukach medycznych, farmaceutycznych  

i prozdrowotnych), jak i czynniki egzogeniczne, związane głównie  

z postępującymi procesami starzenia się społeczeństwa i rosnącym w związku 

z tym popytem na usługi medyczne i usługi pokrewne (opiekuńcze, 

uzdrowiskowe, rekreacyjne itd.). 

W badaniach opinii i satysfakcji mieszkańców gminy Parczew30 

ankietowani (ankieta z wywiadem pogłębionym, 120 osób) najwyżej ocenili 

usługi: lekarza pierwszego kontaktu, opiekę dla kobiet w ciąży i dostępność 

karetki. Na dobrym poziomie, ale wymagającym dalszego wsparcia jest 

możliwość wykonania badań podstawowych i standardowa opieka szpitalna dla 

osób starszych. Słabszą ocenę odnotowały usługi typu: dostępność do 

specjalistów, co pokazuje poniższa tabela: 

 

USŁUGI ZDROWOTNE MOCNA 

STRONA 

DOSTATECZNA 

(do wsparcia) 

SŁABA 

STRONA 

Opieka lekarza 
pierwszego kontaktu 

49 44 23 

Dostęp do specjalistów 16 27 74 

Wykonanie badań 
podstawowych 

39 47 30 

Opieka szpitalna dla 
kobiet w ciąży 

46 31 15 

Opieka szpitalna dla 
osób starszych 

35 42 33 

Dostępność karetki  46 45 15 

 

 

 

                                                           
29

 Por. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020r., s. 18 
 
30

 RAPORT Z BADAŃ CZĘŚĆ PIERWSZA DIAGNOZY STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW 2014-2020 
plus. Czas realizacji badań: 2.01.2014r. – 31.03.2014r. 
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POMOC SPOŁECZNA 

  

 Do istotnych problemów społecznych Miasta Parczewa, w tym obszaru 

objętego rewitalizacją, których rozwiązanie może przyczynić się do 

zwiększenia i rozwoju kapitału społecznego należą m.in.  

 

1. zły stan infrastruktury technicznej,  

2. ograniczona dostępność komunikacyjna, 

3. niekorzystny wizerunek przestrzeni publicznej, 

4. brak infrastruktury dostępowej do terenów rekreacyjnych dla 

mieszkańców (np. ścieżek rowerowych, miejsc spacerowych, itp.), 

5. brak powszechnego dostępu do Internetu, 

6. niedostatek infrastruktury kulturalnej, sportowej oraz miejsc 

spędzania wolnego czasu.31 

 

Sprawami pomocy społecznej na terenie gminy Parczew i w jej imieniu 

zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie, który realizuje 

wszystkie zadania przynależne tej jednostce z mocy ustaw. Ponadto Ośrodek 

prowadzi Jadłodajnię wraz z Noclegownią MOPS w Parczewie przy ul. Kolejowej.  

Wg danych GUS, w liczbie klientów MOPS w Parczewie w 2012 r. 

odnotowano nieznaczny spadek klientów wzorem lat ubiegłych. Stopa osób 

objętych zorganizowaną pomocą społeczną natomiast jest niższa niż  

w powiecie parczewskim, natomiast wyższa niż średnia wojewódzka. 
 

Tabela nr. 20. Liczba klientów MOPS w Parczewie (%). GUS 

 
 

 

                                                           
31

http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Lokalny_Program_Rewitalizacji_miasta_PARCZE
W_2009.pdf  

http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Lokalny_Program_Rewitalizacji_miasta_PARCZEW_2009.pdf
http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Lokalny_Program_Rewitalizacji_miasta_PARCZEW_2009.pdf
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MOPS w Parczewie, poza codziennymi zadaniami, realizuje również 

własne projekty współfinansowane ze środków pomocowych, m.in. w ramach 

EFS. Sztandarowym projektem był projekt systemowy „Postaw na siebie”, 

w ramach którego odbyło się 5 edycji, począwszy od 2009 roku. Jego celem była 

aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Parczewie, skierowana głównie do 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakładał również 

wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej, jak również organizowanej w jego 

ramach „Szkoły dla Rodziców”, Klubu Samopomocy „Razem łatwiej”, wydarzeń 

kulturalno-społecznych i zajęć dla dzieci. Powołano również osoby do funkcji 

asystenta rodziny. 
 

W Urzędzie Miasta Parczew działa powołany  

Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień. 
 

 

W gronie problemów społecznych są wciąż słabo rozwiązane problemy 

osób niepełnosprawnych, których w gminie Parczew zamieszkuje ok. 200 osób. 

Wśród największych ich problemów jest brak dostępu do edukacji już na 

poziomie przedszkola, brak ofert pracy zwłaszcza dla osób aktywnych 

zawodowo, absolwentów warsztatów terapii zajęciowej przy Caritas w Parczewie 

oraz wciąż liczne bariery architektoniczne. 

Częściowo w te działania skierowane do osób niepełnosprawnych oraz 

w działania z zakresu pomocy społecznej aktywnie włącza się Caritas Diecezji 

Siedleckiej, oddział w Parczewie, który prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej. 

Placówka działa dzięki dofinansowaniu PFRON oraz Starostwa Powiatowego  

w Parczewie. W ramach placówki działają różnego rodzaju stałe pracownie: 

stolarska, poligrafii i reklamy, gospodarstwa domowego, multimedialna, 

krawiecko-hafciarska, artystyczna, dodatkowe zajęcia np. z muzykoterapii oraz 

grupy pomocowe, jak np. Koło Fotograficzne. W ramach Ośrodka prowadzone są 

liczne wydarzenia artystyczno-kulturalne z udziałem osób niepełnosprawnych: 

konkursy, wystawy prac, przeglądy i przedstawienia.  

 

Gmina nie posiada na swoim terenie Domu Opieki Społecznej 

(dziennej czy całodobowej) oraz Domu Dziecka czy pogotowia rodzinnego. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie posiada Strategię 

rozwiązywania problemów społecznych Gminy Parczew 2005-2015, którą 

realizuje z powodzeniem. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

miasta Parczew do 2015 roku” jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki 
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działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom miasta odpowiedniej jakości 

życia32.  

Jakość życia oznacza to wszystko co składa się na zdolność prowadzenia 

normalnego funkcjonowania, osiągania poczucia bezpieczeństwa i własnej 

wartości oraz możliwość wykorzystania zdolności intelektualnych  

i psychofizycznych w dążeniu do realizacji celów osobistych, a także szansę 

samourzeczywistnienia. Jest to produkt wzajemnego oddziaływania warunków 

społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych i środowiskowych, które wpływają na 

rozwój indywidualny i społeczny. Spełnienie oczekiwań w tym zakresie wymaga 

podejmowania wielorakich działań strategicznych, w tym zwłaszcza: 

 interwencyjnych – o celach ratownictwa i likwidacji niedoborów, 

których źródłem jest niedostatek, ubóstwo, nierówności 

społeczne, niedostosowanie, patologie społeczna, 

 asekuracyjnych – uprzedzających pojawienie się sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu socjalnemu, 

 kompensacyjnych – niwelujących luki i deficyty, 

 partypacyjnych – poszerzających uczestnictwo społeczne w życiu 

publicznym i zapobiegających wszelkim przejawom dyskryminacji, 

wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.33 

  

 Program budowy i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego opiera 

się na strategii włączania coraz większych segmentów społecznych w nurt 

podejmowania decyzji oraz zwiększenia możliwości działania w kluczowych dla 

życia obszarach. Potrzeba opracowania dokumentu wynikała z rosnących  

w Parczewie zagrożeń, które rodzi ubóstwo oraz inne negatywne zjawiska 

społeczne. Trudna sytuacja na rynku pracy, spadek zamożności mieszkańców 

miasta, pogłębiająca pauperyzacja społeczeństwa sprzyja zwiększeniu skali 

zjawiska patologicznego, alienacji i marginalizacji grup społecznych. 

  

 Po dokonaniu identyfikacji zdiagnozowanych problemów społecznych 

wyodrębniono sześć obszarów strategicznych, wokół których zbudowano 

strategię rozwiązywania problemów społecznych w gminie Parczew: 

 

1. wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych (a w szczególności osób z zaburzeniami 

psychicznymi ), 
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 http://bazy.ngo.pl/download/2008-88327-sr2005-2015.pdf  
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 http://bazy.ngo.pl/download/2008-88327-sr2005-2015.pdf Strategia rozwiązywania 
problemów społecznych Gminy Parczew 2005-2015 
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2. ochrona standardu życia i poprawa funkcjonowania osób starszych, 

3. przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, 

4.  pomoc osobom bezdomnym, 

5. identyfikowanie przyczyn ubóstwa i czynników powodujących 

korzystanie z pomocy społecznej. 

 Działania zaplanowane do realizacji w ramach strategii uwzględniają 

sytuację demograficzną, społeczną, gospodarczą, mieszkaniową, materialną  

i zdrowotną mieszkańców Parczewa.34 

 Rolą gminy w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej jest 

zaspokajanie w środowisku lokalnym indywidualnych potrzeb mieszkańców. 

Wspólnota za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb podejmuje działania 

zmierzające do niwelowania różnic w procesie zaspokajania podstawowych 

potrzeb wówczas, gdy są one wywołane czynnikami niezależnymi od jednostki 

czy rodziny. Na szczeblu gminy pomoc społeczna kierowana jest wprost do osób 

najbardziej potrzebujących. Skupia się na doraźnym rozwiązywaniu 

konkretnych problemów. Gmina zapewnia również infrastrukturę społeczną. 

 
Tabela nr.21.  Infrastruktura społeczna w gminie Parczew. GUS 

WYSZCZEGÓLNIENIE LATA POPRZEDNIE ROK OCENY PROGNOZA 
2014 2011 2012 2013 

1 Liczba mieszkań 
komunalnych 

107 106 106 106 

2 Liczba wniosków 
złożonych na mieszkanie 
komunalne z zasobów 
gminy 

30 36 31 31 

3 Liczba mieszkań 
socjalnych (lokali) 

6 6 6 6 

4 Liczba oczekujących na 
mieszkanie socjalne 

25 29 27 27 

5 Liczba żłobków 0 0 0 0 

6 Liczba opiekunów 
dziennych do dzieci 

0 0 0 0 

7 Liczba świetlic i klubów 
dla seniorów 

0 0 0 0 

8 Liczba hospicjum 0 0 0 0 

 

  

  Gmina Parczew nie prowadzi na terenie miasta żadnego domu pomocy 

społecznej. Zadaniem powiatu jest prowadzenie i rozwój infrastruktury domów 

                                                           
34

 http://bazy.ngo.pl/download/2008-88327-sr2005-2015.pdf Strategia rozwiązywania 
problemów społecznych Gminy Parczew 2005-2015  
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pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym, gmina natomiast może prowadzić 

domy o zasięgu lokalnym. Brak infrastruktury domów pomocy społecznej, na 

terenie gminy powoduje, że mieszkańcy umieszczani są w domach pomocy na 

terenie innych gmin. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina ponosi koszty 

związane z pobytem swoich mieszkańców w DPS. Koszty cały czas systematycznie 

rosną, a środki przeznaczone na te zadanie stanowią dochód innych gmin.  

W mieście nie działa dzienny dom pomocy społecznej, nie ma również mieszkań 

chronionych. 

  Na terenie gminy znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Laskach. Dom jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób 

przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz 

osób upośledzonych umysłowo. Podstawowym zadaniem Środowiskowego Domu 

Samopomocy jest przede wszystkim podtrzymywanie dobrej kondycji psycho-

fizycznej (pomimo istniejącej choroby) i rozwijanie umiejętności uczestników 

niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. ŚDS dysponuje 35 

miejscami, jako miejsca rzeczywiste, które w 97% są wykorzystane. ŚDS 

finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu państwa. Posiadane zasoby 

instytucjonalne są nie wystarczające, w związku z czym potrzebne będą prace nad 

rozszerzeniem bazy placówek w gminie poprzez mieszkania chronione, remont 

noclegowni, utworzenie DPS. 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie realizując ustawę  

o pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Podejmuje działania zmierzające do 

życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do 

okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin 

korzystających z pomocy są uwzględniane na miarę celów i możliwości Ośrodka. 

Gmina stoi przed koniecznością podejmowania radykalnych decyzji w zakresie 

zmian w infrastrukturze społecznej. Niezbędne jest zwiększenie wydatków na 

miejsca w domach pomocy społecznej, utworzenie domów pomocy na terenie 

gminy oraz remont noclegowni. Na realizację tych zadań potrzebne są duże 

środki finansowe.35 

 Z przeprowadzonej przez MOPS analizy wynika, że dominującymi 

przyczynami korzystania z pomocy są ubóstwo, bezrobocie następnie 

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność. Kolejną grupę przyczyn 
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 http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/OZPS_MOPS_Parczew_2013.pdf  Ocena zasobów 
pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Parczew. 
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stanowią potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych oraz prowadzenie gospodarstwa domowego. Powodem 

udzielenia pomocy i wsparcia jest także bezdomność. Odnotowany wzrost osób 

bezdomnych w stosunku do roku poprzedniego ( o 3 osoby) wynika z migracji 

osób z innych gmin, co przy braku noclegowni w gminie stanowi poważny 

problem. 

 Pomoc społeczna realizuje usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi, z których korzysta w gminie 45 osób. 

Usługami objęte zostały dzieci wymagające pomocy w formie specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby starsze, 

schorowane, niezdolne do samodzielnej egzystencji. Liczba świadczeń w roku 

oceny (2013) wzrosła ze względu na różnego rodzaju schorzenia, które 

powodują niepełnosprawność.  

 Jednym ze świadczeń niepieniężnych realizowanych przez pomoc 

społeczną jest praca socjalna. Z jednej strony jest to świadczenie pomocy 

społecznej, udzielane bez wydawania decyzji administracyjnej, niezależnie od 

dochodu, z drugiej zaś jest to działalność zawodowa, skierowana na niesienie 

pomocy osobom, które są często nieporadne i potrzebują wsparcia  

w zaspokajaniu swoich potrzeb życiowych. Pomoc ta polega w szczególności na 

wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Pomoc udzielana jest  

w postaci szeroko pojmowanego poradnictwa, wsparcia w załatwianiu spraw 

urzędowych innych ważnych spraw bytowych. Istotą pracy socjalnej jest 

kompleksowość działań, co wymaga od pracownika socjalnego umiejętnego 

współdziałania ze specjalistami różnych dziedzin, jak również musi uwzględniać 

różnorodność metod pracy i jej odmian w placówkach i instytucjach pomocy 

społecznej. Coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na tą formę wsparcia, 

która przyczynia się do przeciwdziałania, ograniczania patologii i skutków 

negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenia skutków ubóstwa. 

 
Tabela nr. 22. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia.

36
 

WYSZCZEGÓLNIENIE LATA POPRZEDNIE ROK OCENY PROGNOZA 
2014 2011 2012 2013 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA 

1 Liczba osób 1245 1213 1293 1293 

2 W tym osoby długotrwale 
korzystające 

820 780 799 799 

3 Liczba rodzin 656 659 722 722 
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4 Liczba osób w rodzinach 1909 1885 2039 2039 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE 

5 Liczba osób 1226 1205 1290 1290 

6 W tym osoby długotrwale 
korzystające 

820 789 799 799 

7 Liczba rodzin 647 663 718 718 

8 Liczba osób w rodzinach 1924 1920 2027 2027 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 

9 Liczba osób 498 531 585 585 

10 Liczba rodzin 465 495 553 553 

11 Liczba osób w rodzinach 1316 1382 1527 1527 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE 

12 Liczba osób 862 839 884 884 

13 Liczba rodzin 457 450 473 473 

14 Liczba osób w rodzinach 1488 1426 1481 1481 

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY 

15 Liczba osób x X X X 

16 Liczba rodzin 698 703 771 771 

17 Liczba osób w rodzinach 2033 1996 2162 2162 

 

  W związku z tym, że gmina Parczew realizuje zadania z zakresu polityki 

społecznej poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ośrodek ma na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są w stanie same pokonać. Najobszerniejszą pozycję wyszczególnioną 

w OZPS zadaniach pomocy społecznej stanowi koszt wypłat zasiłków okresowych. 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Tą 

formą pomocy objętych było w 2013 r. 447 osób, którym wypłacono zasiłki na 

kwotę 1.231.931 zł. 37 

  W 2013 r. w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

objętych pomocą zostało 836 osób w tym 531 dzieci, które korzystały z posiłku  

w szkołach i przedszkolach oraz 305 osób korzystających z posiłku w Jadłodajni. 

Łączny koszt programu wyniósł 430.350 zł.38 

  Znaczną pozycję w wydatkach stanowi odpłatność gminy za pobyt osób 

w domach pomocy społecznej, wydatki w roku 2013 wyniosły 442.505 zł. Z roku 

na rok liczba osób umieszczonych w placówkach rośnie. Zauważalna jest 

                                                           
37 „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Parczew”, autorzy: Pracownicy Miejskiego Ośrodka, 

Pomocy Społecznej w Parczewie. 

38
 ibidem. 
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znaczna tendencja wzrostu kosztu opłat za pobyt pensjonariuszy w domach 

pomocy społecznej, która spowodowana jest przede wszystkim wzrostem 

kosztów utrzymania w DPS. Koszty w większości ponosi gmina, pensjonariusze 

ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów. 

  Zasiłki stałe, do których uprawnione są osoby całkowicie niezdolne do 

pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności wypłacone zostały w 2013 r. 

wysokości 265.304 zł dla 66 osób. 39 

  Powyższe dane wskazują na wzrost liczby osób korzystających z pomocy 

społecznej w stosunku do lat poprzednich, wynikający z utrzymującego się na 

niskim poziomie kryterium dochodowego. Na przełomie lat można zauważyć 

wzrost nakładów poniesionych na świadczenia pomocy społecznej co 

spowodowane jest wzrostem wysokości zasiłków, utrzymującym się bezrobociem 

i niskimi dochodami rodzin. W 2012 r. w Ośrodku zatrudniony był asystent 

rodziny finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego który 

współpracował z 11 rodzinami. W roku następnym Ośrodek zatrudniał 2 

asystentów - 1 finansowany z EFS i 1 z budżetu państwa, co pozwoliło na 

współpracę asystentów z 31 rodzinami. Przewidujemy, że w latach następnych 

również będzie możliwość zatrudnienia dwóch asystentów, którzy obejmą swoją 

działalnością podobną liczbę rodzin. 40 

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające 

z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. Zgodnie z w/w ustawą świadczeniami rodzinnymi 

są: 

1. zasiłek rodzinny, 

2. świadczenia opiekuńcze, 

3. zapomoga wypłacana przez gminy na podst. art .22a, 

4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki: 

-  dodatek z tytułu urodzenia dziecka, 

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego, 

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, 

                                                           
39 „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Parczew”, autorzy: Pracownicy Miejskiego Ośrodka, 

Pomocy Społecznej w Parczewie 

40
ibidem. 
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- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania. 

  Zauważalne jest zmniejszenie się liczby osób kwalifikujących się do 

pobierania świadczeń rodzinnych. Spowodowane to zostało długoletnim 

zamrożeniem kryterium dochodowego Za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy odprowadzana jest składka na 

ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne. W przypadku świadczeń 

alimentacyjnych ilość osób pobierających te świadczenie utrzymuje się na 

stałym poziomie. 

  Liczba osób pobierająca dodatek mieszkaniowy oraz kwota 

wypłaconych świadczeń zmniejszyła się od roku 2011, co wynika z mniejszej 

liczby składanych wniosków, przekroczeniem kryterium dochodowego oraz 

przekroczeniem powierzchni użytkowej lokalu.41 

 

Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki 

społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego42 

  Jak wynika z przedstawionych danych środki finansowe ogółem na 

zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej będą systematycznie 

wzrastały z powodu zwiększającego się ubóstwa jak również starzenia się 

społeczeństwa i konieczności zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z rodzin 

niewydolnych wychowawczo. Na szczególną uwagę wzrost wydatków ze względu 

na tendencję wzrostową umieszczanych osób w placówkach. Kolejnym zadaniem, 

które będzie generowało znacznie wyższy koszt są rodziny zastępcze.  

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu 

dziecka oraz placówce - opiekuńczo wychowawczej gmina właściwa ze względu 

na zamieszkanie dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy ponosi 

odpowiednio wydatki w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie 

dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu, 50% w trzecim 

roku i następnych latach. Tak duży wzrost w spowodowany jest corocznym 

procentowym określonym w ustawie wzrostem odpłatności za dzieci umieszczone 

w pieczy zastępczej oraz zwiększającą się ilością dzieci trafiających do placówek. 

 

  W związku z ograniczoną ilością środków finansowych na realizację zadań 

pomocy społecznej wskazane jest pozyskiwanie funduszy z dodatkowych źródeł, 

do których należą między innymi środki Europejskiego Funduszu Społecznego. 

                                                           
41

 „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Parczew”, autorzy: Pracownicy Miejskiego 
Ośrodka, Pomocy Społecznej w Parczewie. 
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 ibidem. 
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Zasadne jest, więc kontynuowanie realizacji projektu systemowego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu upowszechniania aktywnej 

integracji i pracy socjalnej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

mieszkańców. Na efektywne realizowanie zadań w obszarze pomocy społecznej 

ma wpływ dobra współpraca podmiotów działających na rzecz poprawy poziomu 

życia mieszkańców Gminy. Coraz większego znaczenia nabiera wspólne działanie 

w celu poszukiwania skutecznych form pomocy wykraczających poza zakres 

działania i możliwości pojedynczych organizacji. Wskazana jest troska o tworzenie 

dobrego, przyjaznego klimatu do rozwoju współpracy, podejmowania działań 

interdyscyplinarnych instytucji niosących pomoc ludziom. 

 

Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 

  Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie zarządza dyrektor 

wraz z z-cą dyrektora przy udziale głównego księgowego odpowiedzialnego za 

rozliczenia finansowe. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zatrudnionych było 30 

osób, z czego 8 osób stanowią pracownicy socjalni. Stanowisko asystenta rodziny 

zatrudnionego w ramach POKL finansowane było z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Spośród pracowników socjalnych 2 osoby posiadają specjalizacje 

zawodowe i 2 specjalizacje z organizacji pomocy społecznej. Pozostałą kadrę 

Ośrodka stanowią: pracownicy administracyjni, (w tym pracownicy do spraw 

świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) pracownicy obsługi 

technicznej. Większość kadry posiada wykształcenie wyższe. Ponadto pracownicy 

biorą czynny udział w szkoleniach o rozległej i zróżnicowanej tematyce.43 

 

 

ROZDZIAŁ 5.3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 

  Jakość życia oznacza to wszystko co składa się na zdolność prowadzenia 

normalnego życia, osiągania poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości oraz 

możliwość wykorzystania zdolności intelektualnych i psychofizycznych w dążeniu 

do realizacji celów osobistych, a także szansę samourzeczywistnienia. Jest to 

produkt wzajemnego oddziaływania warunków społecznych, zdrowotnych, 

ekonomicznych i środowiskowych, które wpływają na rozwój indywidualny  

i społeczny. Spełnienie oczekiwań w tym zakresie wymaga podejmowania 

wielorakich działań strategicznych, w tym zwłaszcza: 

                                                           
43

 „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Parczew”, autorzy: Pracownicy Miejskiego 
Ośrodka, Pomocy Społecznej w Parczewie. 
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1. interwencyjnych – o celach ratownictwa i likwidacji niedoborów, 

których źródłem jest niedostatek, ubóstwo, nierówności 

społeczne, niedostosowanie, patologie społeczna, 

2. asekuracyjnych – uprzedzających pojawienie się sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu socjalnemu, 

3. kompensacyjnych – niwelujących luki i deficyty, 

4. partypacyjnych – poszerzających uczestnictwo społeczne w życiu 

publicznym i zapobiegających wszelkim przejawom 

dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i marginalizacji. 

 

 Program budowy i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego opiera 

się na strategii włączania coraz większych segmentów społecznych w nurt 

podejmowania decyzji oraz zwiększenia możliwości działania w kluczowych dla 

życia obszarach 

 

  W zakresie bezpieczeństwa publicznego w 2013 r. ilość odnotowanych 

spraw karnych jest porównywalna do roku 2012 (1354 w 2012 r. oraz 1360  

w 2013 r.). Dane te obejmują cały obszar działania Prokuratury Rejonowej  

w Parczewie. Analiza danych wskazuje, iż poziom zagrożenia bezpieczeństwa 

jest porównywalny do roku ubiegłego z niewielką tendencją wzrostową  

w zakresie poszczególnych kategorii przestępstw.  

  Odnotowano stosunkowo znaczną ilość przestępstw przeciwko mieniu, 

np. włamania do mieszkań, kradzieże rzeczy cudzej, jak też przestępstwa 

przeciwko opiece i rodzinie: niealimentacja, przemoc w rodzinie.  

 

  Od kliku lat istotnym problemem w zakresie bezpieczeństwa 

społecznego jest zagrożenie narkomanią, zwłaszcza iż dotyczy osób małoletnich 

i młodocianych. W kategorii przestępstw narkotykowych, w porównaniu z 2012 r., 

w roku 2013 nastąpił wzrost ilości postępowań przygotowawczych wszczętych  

z 15 do 23. Przy takiej ilości wszczętych postępowań przygotowawczych nastąpił 

również wzrost liczby przestępstw stwierdzonych z 20 w 2012 r. do 47 –   

w 2013r. Wykrywalność w tej kategorii w roku 2013 wyniosła 91,5 %, w 2012 r. – 

90 %. Nie zaobserwowano nowych trendów w tej kategorii przestępstw.  

   

  Innym poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa były przestępstwa 

drogowe. W zakresie wypadków drogowych ilość postępowań jest porównywalna 

do roku 2012. Liczba zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym jest tożsama - 

5 osób. W zakresie kierowania pojazdami przez nietrzeźwych kierowców 

odnotowano porównywalną ilość aktów oskarżenia w stosunku do roku 2012 
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(311 - w 2013 r. , 338 - w 2012 r.). Odnośnie postępowania sądowego w 2013 r. 

skierowano łącznie 627 aktów oskarżenia przeciwko 678 oskarżonym, w tym 

jedynie w stosunku do 3 osób zapadł wyrok uniewinniający.  

  Podkreślić też należy, iż poza zasadniczym działaniem Prokuratury na 

odcinku karnym prowadzone są również postępowania z zakresu prawa 

cywilnego i rodzinnego (Pc), administracyjnego (Pa) oraz postępowania  

w sprawach nieletnich (Pn). W ubiegłym roku w zakresie pozakarnej działalności 

Prokuratury zarejestrowano 111 spraw na odcinku Pc, 23 na odcinku Pa oraz 35 

na odcinku Pn.  

 

  W 2013 r. jak w latach poprzednich udzielano porad prawnych 

mieszkańcom Gminy Parczew w godzinach urzędowania Prokuratury oraz  

w ramach specjalnych dyżurów organizowano „Tydzień porad ofiarom 

przestępstw”. W ramach „Tygodnia” Prokuratura współpracowała  

z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie, 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie, Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, Punktu Interwencji Kryzysowej Caritas  

w Parczewie oraz Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. 

 

  Wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego mają również 

wykroczenia przeciwko mieniu oraz porządkowi publicznemu. W 2013 r. 

ujawniono łącznie 4297 wykroczeń, tj. o 1364 więcej niż w roku 2012.  

 

  W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, iż na terenie 

miasta i gminy Parczew odnotowano w 2013 r. 12 wypadków drogowych i 144 

kolizje drogowe. Najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych stanowią między 

innymi: 

 niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze; 

 nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu; 

 nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu; 

 nieostrożne wejście pieszego przed pojazd; 

 wykonywanie nieprawidłowo manewru skręcania; 

 obiekty, zwierzęta na drodze; 

 stan jezdni. 

 

 Na terenie gminy Parczew działa System Państwowego Ratownictwa 

Medycznego zintegrowany z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym  

w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, realizowała go na terenie 

Gminy Parczew Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład 
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Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej z Filią Pogotowia Ratunkowego  

w Parczewie. Stacja obejmowała zabezpieczeniem medycznym w stanach 

zagrożenia życia 268.126,00 mieszkańców. W całodobowej gotowości było 5 

zespołów specjalistycznych i 8 podstawowych. W 2013 r. zatrudnionych było 309 

osób, w tym 65 lekarzy. W Filii Pogotowia Ratunkowego w Parczewie 

zatrudnionych jest 11 lekarzy oraz 27 ratowników medycznych i pielęgniarzy. 

Łącznie z administracją i pracownikiem gospodarczym pracowało 43 osoby. 

Z uwagi, iż od 2011 r. nie funkcjonuje dyspozytornia z Filii w Parczewie 

zgłoszenia z całego rejonu operacyjnego, w tym z powiatu parczewskiego 

obsługiwane są przez dyspozytornię w Białej Podlaskiej.  

  

 W stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia należy dzwonić na 

telefon alarmowy 999, który odpiera dyspozytor medyczny w Białej 

Podlaskiem. Natomiast telefon 112 jest obsługiwany przez Wojewódzkie 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie i rozmowy są 

przekierowywane do odpowiednich służb: straż pożarna, policja, ratownictwo 

medyczne, co wydłuża jednak czas uruchomienia zespołu ratownictwa 

medycznego. W roku 2013 w powiecie parczewskim zespoły wyjeżdżały 3439 

razy. Maksymalny czas wyjazdu karetki od chwili przyjęcia zgłoszenia nie 

przekraczał 2 minut, co było na bieżąco przez Stację monitorowane. 

 W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Parczew 

w roku ubiegłym zanotowano 230 zdarzeń, co stanowi wzrost o 13%  

w porównaniu do roku 2012, w tym 83 pożary, 145 miejscowych zagrożeń oraz  

2 fałszywe alarmy. W wyniku powstałych zdarzeń na terenie Gminy Parczew 

straty wyniosły 476,9 tys. zł, a wartość uratowanego mienia 1.553,00 tys. zł. Na 

skutek zaistniałych zdarzeń rannych zostało 18 osób, z czego 5 przy pożarach 

i 13 w miejscowych zagrożeniach, w tym 3 dzieci. 

 

 Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy brały udział 69 

razy w likwidacji zdarzeń:  

 

Główne przyczyny pożarów to między innymi: 

 

 podpalenia – 54; 

 nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem 

otwartym, 

w tym: papierosy, zapałki - 12; 

 wady urządzeń i instalacji elektrycznych - 5; 

 wady środków transportu – 2; 
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 nieostrożność osób dorosłych przy wypalaniu pozostałości 

roślinnych – 1; 

 wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 1; 

 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo 

stałe -1; 

 wady urządzeń mechanicznych – 1; 

 wyładowania atmosferyczne -1; 

 nieustalone -1; 

 inne przyczyny – 4. 

 

GŁÓWNE PRZYCZYNY MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ TO: 

 

1. gwałtowne opady atmosferyczne – 40; 

2. gwałtowne przybory wód, zatory lodowe – 28; 

3. nietypowe zachowania się zwierząt stwarzające zagrożenie - 

25; 

4. niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków 

transportu - 14; 

5. silne wiatry, huragany - 8; 

6. uszkodzenia sieci i instalacji doprowadzających  

i odprowadzających media komunalne - 2; 

7. wady środków transportu - 1; 

8. nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów studni – 1; 

9. nieumyślne działanie człowieka – 1. 

10. inne przyczyny – 25. 

 

 W mijającym okresie programowania jednostki OSP na terenie gminy 

zostały wyposażone w nowe wozy bojowe współfinansowane ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska: 

1. OSP Laski – 1 samochód – RPO (Lider projektu – gm. Milanów – 

dofinansowanie gminy Parczew  90.750,- zł – rok 2011. 

2. OSP Parczew – 1 samochód – dotacja celowa 23.000,- zł – 2012 r. 

3. OSP Jasionka – 1 samochód – dotacja celowa 10.250,- zł – 2012 r. 

4. OSP Koczergi – 1 samochód – dotacja celowa 55.500,- zł – 2013 r. 

 

 Niezbędna jest poprawa stanu wyszkolenia jednostek OSP, szczególnie 

brak jest strażaków po przeszkoleniu podstawowym i z uprawnieniami dowódcy 

oraz kierowcy konserwatora sprzętu silnikowego, przy czym zwiększył się 
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stopień przygotowania jednostek do prowadzenia działań ratowniczo- 

gaśniczych, szczególnie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego.44 

 Inspekcje, straże i jednostki organizacyjne Gminy Parczew działają 

sprawnie i efektywnie. Utrzymywane są dobre relacje z poszczególnymi 

podmiotami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa na terenie Gminy 

Parczew. Coraz powszechniej pojawiają się działania mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa dzieci w szkole i w drodze do 

szkoły oraz częściej diagnozowane i analizowane są zagrożenia na terenie 

Gminy.45 

 Ponad to należy zwrócić uwagę na dane wynikające z oceny stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie parczewskim, ponieważ wiele działań 

gminy Parczew jest od tego uzależnionych np. rozwój oferty turystycznej, 

edukacyjnej. Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie 

parczewskim w należy uznać za ogólnie dobrą. Nie obserwowano 

epidemicznego występowania chorób zakaźnych, zaś wzrost liczby zachorowań 

na niektóre choroby zakaźne, podobnie jak w latach ubiegłych, przybierał 

charakter sezonowy. W zakresie zatruć pokarmowych sytuacja epidemiologiczna 

dla powiatu parczewskiego polepszyła się w stosunku do 2012r. – nie 

odnotowano przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych. Na terenie powiatu 

parczewskiego administratorzy wodociągów prowadzą sukcesywne działania  

w kierunku poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi m.in. 

modernizacje stacji uzdatniania wody (Żmiarki, Białka), płukanie sieci 

wodociągowej, uzyskując stopniową poprawę jej jakości. W porównaniu z latami 

poprzednimi zaobserwowano wzrost liczby zgłoszeń podejrzeń chorób 

zawodowych. W 2012r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Parczewie wpłynęły 4 zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, w 2013r. 

otrzymano 7 zgłoszeń. Również nastąpił wzrost stwierdzanych chorób 

zawodowych, tj. w 2012r. stwierdzono jedną chorobę zawodową, w 2013r. 

wydane zostały 4 decyzje stwierdzające chorobę zawodową. Stwierdzane 

choroby zawodowe oraz zgłaszane kolejne podejrzenia chorób zawodowych  

w większości dotyczą jednostki chorobowej – borelioza.46  

  

                                                           
44

http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Analiza_sytuacji_w_zakresie_bezpieczenstwa_i_p
orzadku_publicznego_za_2013_r..pdf  
45

http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Analiza_sytuacji_w_zakresie_bezpieczenstwa_i_p
orzadku_publicznego_za_2013_r..pdf  
46

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie „Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego 
powiatu parczewskiego za 2013 rok”, Parczew, dnia 10 stycznia 2014r.  

http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Analiza_sytuacji_w_zakresie_bezpieczenstwa_i_porzadku_publicznego_za_2013_r..pdf
http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Analiza_sytuacji_w_zakresie_bezpieczenstwa_i_porzadku_publicznego_za_2013_r..pdf
http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Analiza_sytuacji_w_zakresie_bezpieczenstwa_i_porzadku_publicznego_za_2013_r..pdf
http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Analiza_sytuacji_w_zakresie_bezpieczenstwa_i_porzadku_publicznego_za_2013_r..pdf
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 W zakresie Higieny Komunalnej ocena jakości wody z wodociągów 

zbiorowego zaopatrzenia odpowiada wymaganiom określonym  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi.  

 Odnośnie stanu sanitarno-technicznego placówek oświatowych na 

terenie Gminy Parczew można stwierdzić, iż w nadzorowanych placówkach 

zapewnione są właściwe do utrzymania higieny, tj. ciepłą wodę i środki higieny, 

meble edukacyjne dostosowane do wzrostu uczniów oraz właściwe warunki do 

prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, a także dożywianie w postaci 

obiadów.47 W nadzorowanym Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Parczewie jakość wody w badanym okresie odpowiada 

warunkom sanitarnym i może być używana do kąpieli. W minionych latach 

kontynuowano realizację programów edukacyjnych oraz kampanii i akcji 

prozdrowotnych. Zasięgiem swojej działalności objęto większość szkół na terenie 

powiatu parczewskiego, współpracowano z władzami lokalnymi, policją, 

mediami i innymi instytucjami.48 Według badań przeprowadzonych wśród 

mieszkańców w 2014 r. wynika, że zachodzi konieczność wprowadzenia systemu 

monitoringu gminy i oświetlenie kolejnych miejsc, które mogą stwarzać sytuację 

do rozwoju działań przestępczych bądź patologicznych. 

 

ROZDZIAŁ 5.4 KULTURA I ZABYTKI 
 

KULTURA 

  Organizacją życia kulturalnego w mieście i gminie zajmują się m. in. Parczewski 

Dom Kultury oraz Osiedlowy Dom Kultury przy Spółdzielni Mieszkaiowej w Parcnzewie 

oraz i Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna. W PDK organizowane są liczne zajęcia dla 

dzieci i młodzieży. Można na nich rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. 

 

Rysunek 5. Parczewski Dom Kultury. (fot: internet) 

                                                           
47

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie „Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego 
powiatu parczewskiego za 2013 rok”, Parczew, dnia 10 stycznia 2014r. 
48

 ibidem. 
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  W ofercie PDK funkcjonują koła plastyczne, muzyczne, modelarskie, 

teatralne, wokalne i taneczne. Prowadzona jest nauka języka angielskiego. Przy 

PDK działają też zespoły muzyczne; wśród nich znana w kraju i za granicą 

Parczewska Kapela Podwórkowa „Taka Paka”. Starsi mieszkańcy Parczewa 

działają w prowadzonych przez PDK Klubie Seniora. Parczewski Dom Kultury jest 

organizatorem wielu imprez o zasięgu regionalnym a nawet ogólnopolskim. 

Najważniejsze wśród nich to: Ogólnopolski Zlot Kapel Podwórkowych, Dni 

Parczewa, Parczewska Jesień Kulturalna. 

  Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się organizowane od kilku 

lat wystawy. W galerii PDK eksponowane są prace malarzy, rzeźbiarzy, 

fotografików, a także twórców rękodzieła. Co roku przygotowuje się około 10 

wystaw. 

  Ważną sprawą jest Młodzieżowa Orkiestra Dęta Urzędu Miejskiego  

w Parczewie. Tworzą ją młodzi ludzie z Parczewa i okolic. Poziom zespołu 

decyduje o tym, że orkiestra uświetnia wszystkie uroczystości państwowe 

organizowane w mieście i uczestniczy w najważniejszych imprezach kulturalnych..  

Parczewski Dom Kultury prowadzi swoja działalność od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7 do 20, oraz w sobotę i w niedzielę zgodnie z kalendarzem 

imprez. PDK dysponuje: 

1. salą widowiskową,  

2. salą wystaw,  

3. pokojami zajęć: zespołu teatralnego, muzycznego, 

wokalnego oraz pokojem plastycznym.  

W PDK działa 19 kół zainteresowań, a tygodniowo uczestniczy 

w zajęciach łącznie ponad 200 osób /dzieci, młodzieży i dorosłych/. 

 

STAŁE FORMY PRACY TO: 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ: 

 Koło plastyczne – to zajęcia skierowane do najmłodszych 

miłośników malowania i rysowania. Pod okiem instruktora dzieci 

poznają różne techniki plastyczne, rozwijając swoje umiejętności. 

 Koło rękodzieła artystycznego - dzieci uczestniczące w zajęciach 

tworzą różnego rodzaju prace rękodzielnicze i plastyczne.  

 Koło modelarskie – młodzież buduje modele latające, pływające, 

redukcyjne. 
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 Zajęcia taneczne – celem zajęć jest zainteresowanie uczestników 

tańcem współczesnym, a także pokazanie różnorodności jego 

stylów i odmian. 

 Zajęcia rytmiki z elementami tańca ludowego. 

 Zajęcia wokalne - emisja głosu. 

 Zajęcia teatralne. 

 Zajęcia muzyczne - nauka gry na gitarze. 

 

PDK jest także miejscem spotkań ludzi dorosłych, skupionych  

w kołach zainteresowań: 

1. Klub Seniora - kierownik klubu Alina Płachnio 

2. Klub hobbystyczny -opiekun Bogumiła Płachnio 

3. Klub Foto - opiekun Eliasz Grunwald 

4. Zespół Śpiewaczy – instruktor Marcin Filipowicz 

5. Zespół piosenki autorskiej - instruktor Lechosław Tarkowski 

6. Kapela Podwórkowa „TAAKA PAKA” - instruktor Władysław Greś 

 

WYBRANE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PDK 

 Ferie zimowe w PDK 

 Festyn rodzinny – DZIEŃ DZIECKA 

 Ogólnopolski Zlot Kapel Podwórkowych 

 Jarmark Jagielloński w Parczewie 

 Dni Parczewa 

 Dożynki Powiatowe 

 Cykl festynów sportowo rekreacyjnych w ramach projektu 

„Rekreacja i sport w Gminie Parczew” 

 Objazdowe kino  w Parczewie 

 Konkursy.  

 

WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ : 

 

 Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędujemy Razem”  

 Lubelski Maraton Szosowy  

 Spotkania Kombatantów 

 Jubileusze małżeńskie  
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PROJEKTY: 

 

1. Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych 

„Śpiewająca Polska” współfinansowany ze środków NCK. 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

PDK stale poszerza swoją ofertę programową, starając się 

tworzyć dla wszystkich zainteresowanych dogodną przestrzeń do 

rozwijania twórczych możliwości, pasji i talentów. Pracownicy PDK 

pozostają również otwarci na propozycje współpracy ze strony osób 

zainteresowanych szeroką dziedziną kultury, wsłuchują się  

w oczekiwania mieszkańców, w miarę możliwości kadrowych oraz 

finansowych opracowują i następnie realizują wszystkie zadania ujęte w 

rocznym planie pracy. 49 

Realizowana oferta kulturalna jest różnorodna 

i dostosowana do potrzeb różnych grup społecznych i wiekowych 

społeczeństwa. 

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna posiada: Wypożyczalnię  

i Czytelnię dla Dorosłych , Odział dla Dzieci, Filię Biblioteczną  

w Przewłoce, Filię Biblioteczną w Tyśmienicy. 

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE 

 MGBP + Oddział - 18902 wol. 

 Filia Przewłoka - 1305 wol. 

 Tyśmienica - 3742 wol. 

Razem księgozbiór -  23 949 wol. 

 

OGÓLNE DANE: 

 Wpływ ogółem 357 woluminów ,w tym zakup nowości: 323 

woluminów: 34 woluminów przybyło jako dary; ubytki - 829 wol.; 

liczba prenumerowanych czasopism 11 tytułów , 

 Liczba czytelników zarejestrowanych - 1067;  

 Wypożyczenia ogółem – 15182.  

                                                           
49

http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/sprawozdanie_z_dzialalnosci_instytucji_kultury_i
_kultury_fizycznej_za_2013.pdf 
 

http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/sprawozdanie_z_dzialalnosci_instytucji_kultury_i_kultury_fizycznej_za_2013.pdf
http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/sprawozdanie_z_dzialalnosci_instytucji_kultury_i_kultury_fizycznej_za_2013.pdf
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 W bibliotece znajdują się 5 stoisk komputerowych 

z dostępem do Internetu dla czytelników. W roku 2013  

z komputerów skorzystało 3798 osób. 

 

Biblioteka współpracuje z Publicznym Gimnazjum im. Wł. 

Jagiełły, Szkołami Podstawowymi, Przedszkolami, Parczewskim Domem 

Kultury, Powiatową Bibliotekę Publiczną- Centrum Kultury,  

z Warsztatem Terapii Zajęciowej CARITAS Diecezji Siedleckiej  

w Parczewie. W MGBP odbywają się spotkania z lokalnymi twórcami, 

oraz spotkania czytelnicze. Organizuje dla uczniów wycieczki 

edukacyjne, lekcje biblioteczne, konkursy, wystawy okolicznościowe, 

oraz prezentacje multimedialne. Biblioteka organizuje cyklicznie 

konkursy: 

 XXXII Mały Konkurs Recytatorski /eliminacje powiatowe /.  

 „Od przeszłości do przyszłości” - konkurs wiedzy regionalnej 

o Ziemi Parczewskiej.  

 „Konkurs głośnego czytania”, ”Non Stop ”. 

 Konkurs na Lubelską Vueltę – konkurs wiedzy o Parczewie, Ziemi 

Parczewskiej i Lubelszczyźnie, przygotowany w Miejsko-Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Parczewie. 

 Walentynki w bibliotece.  

 Ferie w bibliotece.  

 Wielkanoc w bibliotece.  

 Dzień Dziecka. 

 Biblioteka na Jarmarku Jagiellońskim. 

 

 W dniu 21 marca 2013 roku w Miejsko Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Parczewie odbyło się spotkanie „Pierwszy krok w cyfrowy 

świat” osób powyżej 50. roku życia , które nigdy nie zetknęły się  

z Internetem. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie zachęca 

do wspólnego odkrywania tajników Internetu. Spotkanie było  częścią 

międzynarodowej kampanii „Tydzień z Internetem 2013”, która miało na 

celu zachęcenie jak największej liczby osób do korzystania z sieci, a także 

pokazanie różnych, ciekawych i pożytecznych zasobów, jakie można w 

niej znaleźć. Spotkanie „Pierwszy krok w cyfrowy świat” było  

prowadzone przez wolontariusza – „Latarników Polski Cyfrowej”.  

 

Działalność MGBP na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz seniorów.  
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W MGBP odbywa się biblioterapia podczas warsztatów terapii 

zajęciowej CARITAS w Parczewie np. „Pan od lokomotywy, rzepki i... 

ptasiego radia”, ,,Wszystkie jesienie Pana Juliana‘’. Biblioteka włączyła się 

w organizowanie i przebieg „Dnia Seniora” - integracyjnej zabawy 

środowiska emerytów i rencistów, działających w Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku i klubu ,,Złota Jesień ”. 

„Do internetu jeden krok” pod takim hasłem biblioteka 

organizowała dla osób w wieku „50+” zajęcia z obsługi komputera 

i Internetu. Spotkania miały charakter cykliczny (4 spotkania). Zajęcia te 

były bezpłatne. Uczestnicy spotkań, dzięki zajęciom dostosowanym 

indywidualnie do potrzeb i możliwości, zdobywali niezbędne umiejętności 

i wiedzę.  

 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie  przystąpiła 

do III rundy Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundację 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Polsko- Amerykańska Fundacja 

Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, 

które ma ułatwić Bibliotekom Publicznym dostęp do komputerów, 

Internetu i szkoleń. W ramach Programu bibliotekarze rozpoczęli cykl 

szkoleń edukacyjnych, które wpłyną na rozwój umiejętności potrzebnych 

do prowadzenia biblioteki w XXI wieku. W trakcie szkoleń, w których 

uczestniczą nie tylko dyrektorzy bibliotek, ale także pracownicy (w tym 

filii ), każda biblioteka ma szansę na opracowanie kilkuletniego planu 

rozwoju biblioteki.  

Bibliotekarze każdego dnia starają się wychodzić naprzeciw 

potrzebom czytelniczym, poprzez różne formy działalności organizując 

liczne lekcje, wycieczki czy też spotkania z ciekawymi ludźmi  

w bibliotece promujące czytelnictwo wśród różnych grup wiekowych. 

Biblioteka systematycznie uzupełnia księgozbiór w nowości wydawnicze, 

co zapewnia miłośnikom dobrej książki dostęp do nowinek ukazujących 

się na rynku księgarskim. Biblioteka jest otwarta na nowe wyzwania. Na 

stronie internetowej www.bibliotekaparczew.pl na bieżąco są 

zamieszczane wszelkie informacje z działalności biblioteki, oraz 

fotorelacje z różnych imprez i spotkań odbywających się w bibliotece. Co 

dwa miesiące biblioteka przekazuje informacje z działalności do „Życia 

Parczewa”. Czasopismo to wydaje Urząd Miejski. Na bieżąco są 

przekazywane informacje do prasy lokalnej Wspólnota, Słowo Podlasia. 
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Należy wykorzystać zarówno bazę lokalową jak i kadrę oraz 

ofertę biblioteki do rozwoju kapitału społecznego gminy Parczew oraz  

w przestrzeni obsługi ruchu turystycznego (w tym: budowie produktu 

turystycznego gminy Parczew). W okresie 2014-2020 będzie możliwość 

wprowadzenia rozwiązań służących cyfryzacji usług świadczonych przez 

takie jednostki jak biblioteki i muzea. Do dalszego rozwoju oferty 

biblioteki będą potrzebne pomieszczenia na organizowane 

przedsięwzięcia. 

 

 Z przeprowadzonych badań ankietowych i wywiadów wynika, że 

zasadnicza większość badanych oceniła bardzo dobrze i dobrze 

działalność kulturalną na poziomie gminy. Niemniej jednak wielu 

mieszkańców ma niedosyt, szczególnie jeśli chodzi o codzienne miejsce 

na spędzenie wolnego czasu lub obcowania z kulturą, stąd aż 39 ze 120 

udzielonych odpowiedzi jest typu: „oceniam ani dobrze ani źle”. Warto 

zauważyć, że imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy wśród 

mieszkańców Parczewa cieszą się dużym zainteresowaniem. Prawie 

83% ankietowanych potwierdziło swój udział w tych wydarzeniach.  

Natomiast znacznie mniejszym powodzeniem cieszą się wydarzenia 

kulturalne organizowane u sąsiadów. Około połowa ankietowanych 

potwierdziła swój udział przynajmniej w jednym z  minionych wydarzeń 

kulturalnych.  

Przyczyną niewystarczającego uczestniczenia w imprezach kulturalnych 

może być: 

1) Podobna oferta wydarzeń kulturalnych w gminach 

ościennych lub ogólny brak wydarzeń kulturalnych  

w gminie, które same w sobie posiadały swoistego rodzaju 

markę ogólnopolską. 

2) Brak w mieszkańcach zainteresowania kulturą  

i gotowość do podróżowania w celu udziału w wydarzeniu 

kulturalno-rozrywkowym poza granicami gminy. 

3) Niewystarczająca promocja konkretnych wydarzeń. 

4)  Niewystarczająca baza pod wydarzenia kulturalne 

(brak z prawdziwego zdarzenia infrastruktury typu: 

nowoczesna hala wystawiennicza, muszla koncertowa, 

sale warsztatowe). 
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 Ankietowani wskazywali w badaniu konkretne wydarzenia,  

w których brali udział. Wskazań można było dokonywać dowolną ilość, 

choć wielu z pośród ankietowanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi.  

 Wydarzenia organizowane na terenie gminy Parczew (w których 

brali ankietowani udział najchętniej): 

1. Dni Parczewa – 40  

2. Jarmark Jagielloński – 19 

3. Festyny rodzinne i Dni Dziecka – 13 

4. Koncerty w kościele oraz w PDK – 5 

5. Zlot kapel (podwórkowych, orkiestr dętych) – 5 

6. Wystawy – 4 

7. Dożynki (powiatowe, wojewódzkie) – 4 

8. WOŚP – 2 

9. Wydarzenia sportowe – 1 

Zainteresowanie mieszkańców imprezami o dużym zasięgu  

i interesującym programie wynikają z braku rozpoznawalnej imprezy 

kulturalnej o zasięgu ogólnopolskim.  

Również młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich zwróciła 

uwagę na potrzebę organizacji licznych zajęć dodatkowych po szkole.  

W tym celu należy dążyć do poprawy infrastruktury kulturalnej. 

 

 

ZABYTKI 
  

 Zgodnie z aktualnym wykazem zabytków wpisanych do 

rejestru zabytków nieruchomych woj. Lub. Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z 18 dnia marca 2014 (Dz. Urzędowy Woj. 

Lub. 2014 poz. 1230)50 ochroną konserwatorską w gminie 
 

Parczew objęte są następujące obiekty: 
 

1. Historyczne średniowieczne założenie urbanistyczne miasta 

Parczew wraz z warstwami archeologicznymi (A/1375). 

                                                           
50

 Na podstawie Rejestru Zabytków prowadzonego przez Woj. Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, 
http://www.wkz.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=103 
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2. Hala targowa w Parczewie, Plac Wolności 43 (A 779). 

3. Plebania przy kościele paraf. pw. Św. Jana Chrzciciela,  

ul. Kościelna 53 (A/108) w Parczewie. 

4. Zespół kościoła paraf. pw. Św. Jana Chrzciciela: kościół, 

kaplica przedgrobowa (przebudowana), ogrodzenie, 

drzewostan wokół kościoła, ul. Kościelna 55 (A/108)  

w Parczewie. 

5. Dzwonnica przy kościele paraf. pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. 

Kościelna 55 (A/108) w Parczewie. 

6. Synagoga, ul. Piwonia 3 (A/1413) w Parczewie. 

7. W Tyśmienicy cmentarz wojenny austriacko-niemiecki  

z I wojny światowej z drzewostanem (A/1345). 

8. Historyczne średniowieczne założenie urbanistyczne miasta 

wraz z podziemnymi śladami osadnictwa i rozwoju miasta w 

postaci warstw i obiektów archeologicznych – teren (na 

północnym zachodzie oparty o rzekę Piwonię) ma zachowany 

średniowieczny układ miasta założonego na prawie 

magdeburskim. Istotnym jego elementem kompozycyjnym 

jest rynek (88 x 104 m) pomiędzy „równoległymi” do 

Piwonii ulicami stanowiącymi główne osie kompozycyjne na 

kierunku pn.- zach. – pd. - wsch. Wraz z prostopadłymi do 

nich ulicami tworzą regularną sieć urbanistyczną zachowaną 

od czasów średniowiecza. 

9. Zespół Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela, czyli Sanktuarium 

Matki Bożej Królowej Rodzin wraz z dzwonnicą – bazylika 

mniejsza znajdująca się na terenie rzymskokatolickiej parafii 

św. Jana Chrzciciela. Neogotyckiemu kościołowi z dwiema 

strzelistymi wieżami papież Jan Paweł II 26 kwietnia 1989 roku 

nadał godność Bazyliki Mniejszej. W świątyni tej znajduje się 

XVI-wieczny obraz Matki Bożej z Gruszką o wymiarach 115 na 

80 cm, namalowany przez nieznanego malarza szkoły 

flamandzkiej. Przedstawia on siedzącą postać Matki Bożej, 

która po swej prawej stronie podtrzymuje małego Jezusa 

Chrystusa, który w lewej ręce trzyma bukiecik kwiatów, zaś 

w prawej owoc przypominający gruszkę. Koronacji obrazu 

dokonał 6 maja 2000 roku kardynał, prymas Polski Józef 

Glemp. Od 2008 Bazylika jest siedzibą Parczewskiej Kapituły 

Kolegiackiej. 
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Rysunek 6. Bazylika widok od frontu. Źródło: Internet 

Rysunek 7. Bazylika widok ołtarza. Źródło: Internet 

Rysunek 8. Dzwonnica. Źródło: Internet 

 

10. Hala targowa (Plac Wolności) – wzniesiona w roku 1938 wg 

projektu Artura Bernhardta. Murowana, parterowa nakryta 

dachem dwuspadowym. Nad częścią środkową niewielka 

wieżyczka zegarowa nakryta daszkiem namiotowym. Plan jej 

nawiązywał do dawnych jatek i kramów rynkowych – 

wydłużony prostokąt o układzie dwutraktowym z sienią 

przelotową na osi głównej. Obecnie zatarte podziały 

wewnętrzne i elewacyjne. 

11. Dawna Szkoła Carska (ul. Wojska Polskiego 2) – budynek  

o charakterze zabytkowym, wzniesiona w końcu XIX wieku, 

murowana, dwukondygnacyjna, nakryta dachem 

czterospadowym. Na planie prostokąta z ryzalitami  

w narożach i w części środkowej elewacji frontowej. 
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12. Cmentarz wojenny austriacko-niemiecki w Tyśmienicy – 

zlokalizowany w południowej części miejscowości,  

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 813 

(Międzyrzec Podl.- Parczew- Ostrów Lub.- Łęczna). Zabytkowy 

cmentarz został wybudowany w sierpniu 1915 roku, po 

walkach stoczonych w czasie I wojny św.  

w okolicach Tyśmienicy, na terenie dawnego cmentarza 

epidemicznego. Wewnątrz utworzonego przez wały ziemne 

czworoboku o wymiarach 17,5m x 11,5m zlokalizowano dwie 

mogiły zbiorowe oraz 16 grobów indywidualnych. 
 

 

ZABYTKI ZWIĄZANE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ ŻYDOWSKĄ: 

W miasteczku pozostały dwa budynki po synagogach, przy ulicy 

Piwonia (murowana) oraz przy ulicy Żabiej (drewniana). Jest także 

budynek wzniesiony w XX wieku. W drewnianym domu na ulicy 

Zjednoczenia 31 (obecnie ul. 11 Listopada) przed wojną mieściła się 

świetlica żydowska. W 1930 roku znajdowała się w Parczewie rzeźnia 

rytualna. Po cmentarzu nie pozostał żaden ślad, dziś w tym miejscu 

znajduje się park. Synagoga murowana – w północnej części miasta,  

w pobliżu dworca PKS, przy ul. Piwonia znajdują się dwa budynki dawnej 

synagogi: budynek znajdujący się przy ulicy Piwonia 3, jest to murowana 

bożnica, wzniesiona pod koniec XIX wieku, na planie prostokąta  

o wymiarach 11,5 x 16,3 m. Można przypuszczać, że została ona 

wzniesiona na miejscu wcześniejsze bożnicy pochodzącej sprzed 1633 r., 

najprawdopodobniej z końca XVI lub początku XVII w., po której jednakże 

nie zachowały się żadne materialne ślady. Synagoga została zbudowana  

w drugiej połowie XIX wieku. Budynek niemal całkowicie zniszczony przez 

pożar w 1924 r., został jednak szybko, bo w rok później, odbudowany 

przez społeczność żydowską. Podczas II wojny światowej, w 1943 roku 

hitlerowcy zdewastowali synagogę. Po zakończeniu wojny budynek 

synagogi przez wiele lat stał opuszczony i popadał w ruinę. W 1957 

roku została przejęta przez Wojewódzki Zarząd Przemysłu w Lublinie, 

który z kolei przekazał synagogę Lubelskiemu Przedsiębiorstwu 

Krawiecko-Kuśnierskiemu „Gracja”, który urządził w niej wytwórnię 

konfekcji i dyskont odzieżowy, który znajdował się w niej przez następne 

kilkadziesiąt lat. Współcześnie budynek w znacznym stopniu zatracił swój 

pierwotny układ. W formie sprzed 1939 r. zachowały się jedynie górne 

części elewacji i najprawdopodobniej – dach. Dolne partie elewacji 
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zostały przebudowane. We wnętrzu budynku wstawiono stropy, przy 

pomocy ścian działowych wyodrębniono mniejsze pomieszczenie, 

wstawiono też żelbetowe schody. Obecnie w budynku mieści się 

restauracja. 

 
 

 

 
 

Rysunek 9. Synagoga - widok współczesny. Źródło: Internet 

Rysunek 10. Synagoga - widok dawny (zdjęcie z arch. M.Jędruszczaka). Źródło: Internet 

 

 

  Budynek znajdujący przy zbiegu ulic Strażackiej i Piwonia 1, nieco 

na północ od głównej synagogi, zachował się murowany budynek 

wzniesiony w pierwszych latach XX wieku, lub – według innych źródeł – 

dopiero po odzyskaniu niepodległości – tj. około 1920 roku. Według 

niektórych źródeł przed wojną mieściła się tu rytualna mykwa, według 

innych – bet ha-midrasz („dom nauki”). Podczas wojny budynek 

również zdewastowany. Po 1945 roku budynek przebudowano na kino, 

dziś znajduje się w nim restauracja z salą bankietową. 

 

 

 
Rysunek 11. Dawna mykwa lub dom nauki - widok współczesny. Źródło: Internet 
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 Synagoga (dawna drewniana, ul. Żabia) – budynek został 

wzniesiony pod koniec XIX wieku, lub według innych źródeł – około 

1920 – 1923 roku przy ulicy Żabiej, w pobliżu Rynku. W 1946 roku 

budynek został gruntownie przebudowany, powiększony od strony 

południowo-wschodniej i zaadaptowany na potrzeby przedszkola. 

Cmentarz żydowski (kirkut) – został utworzony prawdopodobnie już pod 

koniec XVI lub w pierwszej połowie XVII wieku, niektóre źródła podają, 

że istniał już przed 1633 r. W latach okupacji miały tu miejsce egzekucje 

ludności żydowskiej. Wiadomo, że w sierpniu i październiku 1942 roku 

rozstrzelano tu łącznie około 800 osób. Pochowano tu także około 300 

żołnierzy WP pochodzenia żydowskiego, zabitych przez Niemców  

w lutym 1940 roku, prowadzonych z Lublina do Białej Podlaskiej. Ze 

względu na liczbę zmarłych po drodze ofiar marsz ten został nazwany 

"Marszem Śmierci". Nekropolia została zdewastowana przez Niemców, 

którzy macewy wykorzystali między innymi do utwardzania ulic na 

terenie miasta. W czasach PRL lokalne władze podjęły decyzję  

o przekształceniu cmentarza w park. Na jego terenie dziś stoją dwie 

pamiątkowe tablice. 

 

 

 

 

Rysunek 12. Tablice pamiątkowe w miejscu cmentarza żydowskiego. Źródło: Internet 

Rysunek 13. Park miejski w miejscu cmentarza żydowskiego - widok współczesny. Źródło: Internet 
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ROZDZIAŁ 5.5 .SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA 

 

PŁYWALNIA 

 

 Kompleks sportowo-rekreacyjny w Parczewie wybudowany  

w 2013 r. z pomocą dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach RPO 

8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa.  Kąpielisko złożone jest z dwóch 

niecek – pierwszej o wymiarach 25 x12,5 m oraz drugiej niecki mniejszej 

dla małych dzieci. Ponadto zamontowano zjeżdżalnię dla dzieci  

o długości 42 m i jacuzzi oraz możliwość korzystania z sauny oraz siłowni, 

które zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt. Poczekalnia  

i pomieszczenia administracyjno – biurowe wyposażone są m.in. w: 

szafki ubraniowe, ławeczki, wieszaki, stoliki, regały na obuwie, suszarki 

do włosów, ladę podłużną (wyposażenie szatni okryć wierzchnich). 

Budynek pływalni jest komunikacyjnie połączony z budynkiem Szkoły 

Podstawowej Nr 2, a wszelkie rozwiązania architektoniczne wykonane 

zostały w sposób umożliwiający korzystanie z obiektu osobom 

niepełnosprawnym. Przy budowie obiektu zastosowane zostały 

nowoczesne instalacje techniczne takie jak: elektroniczny system 

obsługi klienta, monitoring oraz instalacja antywłamaniowa, które 

zapewnią wysoką funkcjonalność i bezpieczeństwo, a także 

energooszczędność pływalni. Innowacyjnym rozwiązaniem obniżającym 

koszty utrzymania obiektu jest istniejąca instalacja solarna złożona  

z 45 szt. kolektorówsłonecznych. Pozyskana w ten sposób energia 

zostanie wykorzystana dla potrzeb ciepłej wody użytkowej oraz 

technologii basenu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 14. Basen widok wewnętrzny. Źródło: Internet - Mapa RPO 

Rysunek 15. Kompleks sportowo-rekreacyjny Jelonek - widok zewnętrzny. Źródło: Internet - Mapa RPO 
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STADION PIŁKARSKI „VICTORIA PARCZEW” ORAZ PRZYSZKOLNE BOISKA 

WIELOFUNKCYJNE  

 

 W Parczewie znajduje się również stadion piłkarski Victoria 

Parczew oraz przyszkolne boiska wielofunkcyjne wybudowane w ramach 

Programu „Orlik 2012”. Stadion to kilkuhektarowy kompleks na którym 

usytuowane są: dwie płyty piłkarskie, dwa korty tenisowe, boiska 

asfaltowe do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej. Kompleks 

administrowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Ośrodek jest również administratorem zbiornika wodnego 

„Relax” położonego w granicach administracyjnych miasta. Na dzień 

dzisiejszy zbiornik nie jest przystosowany i udostępniony jako kąpielisko 

oraz miejsce rekreacji, choć takie plany inwestycyjne istnieją już od 2007 

roku. Obecnie lokalne koło wędkarskie (PZW Parczew) utworzyło na nim 

łowisko specjalne, z którego korzystają wędkarze.  

 

Na terenie miasta działają r ów nież  Kluby Sportowe: 

piłkarski MKS Victoria Parczew, lekkoatletyczny Olimp Parczew, 

Tenisa Stołowego Pantera Parczew, koszykarski MKS Olimp Parczew. 

 

Wszystkie działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Parczewie odbywają się przy ścisłej współpracy ze szkołami, 

klubami, stowarzyszeniami sportowymi, zakładami pracy  

i instytucjami. Działalność placówki prowadzona jest zgodnie  

z obowiązującym Statutem oraz regulaminem organizacyjnym jednostki. 

Parczewski MOSiR poprzez swoje wielokierunkowe działania na 

różnych płaszczyznach stara się stworzyć w miarę swoich możliwości 

najlepsze warunki do: 
I. aktywnego spędzania wolnego czasu, 

II. promocji zdrowego stylu życia, 

III. zainteresowania prostymi formami kultury fizycznej, 

IV. aktywnego korzystania z bazy rekreacyjno-sportowej, 

V. uczestnictwa w imprezach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, 

VI. korzystania z szerokiego zakresu usług świadczonych na obiekcie, 

VII. szeroki dostęp do informacji o prowadzonej działalności 

 

Do realizowania swoich celów w tym zakresie MOSiR dysponuje obiektem 

o łącznej wielkości ok. 5 ha, w skład, którego wchodzą: 
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 Budynek administracyjny, w którym mieści się biuro wraz  

z zapleczem sanitarno-socjalnym, dwoma szatniami dla 

sportowców oraz magazyn na sprzęt sportowy, 

 Sala sportowa, w skład, której wchodzą: 

 ogólnodostępna sala do tenisa stołowego na 4 

stoły, 

 sala bilardowa na 2 stoły i kącik TV, 

 siłownia wraz z wyposażeniem, 

  bieżnia wraz z urządzeniami, 

 boisko główne do piłki nożnej 100x64m wraz 

z widownią na 2000 miejsc siedzących, 

 zmodernizowane boisko boczne do piłki nożnej 

95x55 m, 

 mini boisko do piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 

60x40 m, 

 boisko do piłki plażowej, 

 2 korty tenisowe o nawierzchni ceglanej. 

 siłownia na wolnym powietrzy (oddanie 2014r.) 

 

Na obiekcie ponadto znajduje się kompleks boisk asfaltowych  

w skład, którego wchodzą: 

 2 boiska do siatkówki, 

 boisko do koszykówki, 

 boisko do badmintona 

 

W okresie zimowym cały kompleks zamieniany jest na ogólnie dostępne 

lodowisko, oświetlone i otoczone bandami hokejowymi. Tylko  w roku 2013  

z lodowiska oraz wypożyczalni skorzystało ponad 1800 osób.  

 

W centrum obiektu znajduje się scena widowiskowo-artystyczna wraz  

z zapleczem socjalnym, przeznaczona do organizacji imprez kulturalnych  

w mieście.  

W roku 2013 został zakupiony sprzęt do siłowni: ławka wielofunkcyjna, 

obciążenie, gryfy, sztangielki, oraz wypożyczalni łyżew tj. 40 par łyżew 

figurowych i hokejowych, sprzęt turystyczny i rekreacyjny tj. gry planszowe, 

rakietki do tenisa stołowego i ziemnego, piłki, siatki.  

MOSiR bezpłatnie udostępnia dzieciom i młodzieży salę do tenisa 

stołowego, korty tenisowe, lodowisko, boiska sportowe oraz sprzęt do gier  
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i zabaw. Za niewielką odpłatnością można skorzystać z siłowni, bilarda oraz 

sprzętu w wypożyczalni. 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie organizuje 

oraz współorganizuje cyklicznie wiele imprez  

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych, dlatego potrzebny jest obiekt umożliwiający 

całoroczne organizowanie dużych imprez typu: hala wielofunkcyjna. 

 

W obecnych obiektach MOSiR organizowane są m. in. 

1. Halowa Liga Piłki Nożnej 

2. Turnieje Tenisa Stołowego dla Amatorów o Grand Prix Parczewa, 

3. Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

 

Ośrodek, realizuje program sportowy i współpracuje przy wielu 

projektach na terenie miasta i gminy. W ramach kalendarza odbywają się 

następujące zawody:  

 Międzyzakładowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza  

Parczewa, 

 Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny na Orliku przy S.P Nr 1  

w dniu 3 maja 

 Festyn z Okazji Dnia Dziecka  

 Otwarte Mistrzostwa Parczewa w Tenisie Ziemnym  

 MOSiR jest również współorganizatorem i tworzył reprezentacje 

miasta na Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Mieszkańców Ziemi 

Parczewskiej. 

 Cyklicznie, co roku MOSiR zabezpiecza czas wolny dla dzieci  

i młodzieży w okresie wakacji letnich.  

 

Impreza która podnosi prestiż Ośrodka i Miasta to  Międzynarodowy 

Jagielloński Turniej Piłki Nożnej Amatorów o Puchar Jagiellońskiej Przystani, 

MOSiR-u oraz Urzędu Miejskiego, organizowany w ramach współpracy 

międzynarodowej miast. W roku 2013 odbyła się na obiekcie jego II Edycja.  

Tylko w roku 2013 na obiekcie odbyło się około 130 imprez o różnym 

zasięgu i charakterze, w których wystartowało ponad kilka tysięcy uczestników. 

Każdego roku, Ośrodek udoskonala i wyposaża swój obiekt w niezbędny sprzęt 

oraz urządzenia, które podnoszą jego funkcjonalność i komfort korzystania 

mieszkańców.  
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Należy nadmienić, że oprócz działalności sportowej Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji administruje Bazar Miejski przy ul. Ogrodowej.51 

 

POZOSTAŁE OBIEKTY SPORTOWE: 

 

ORLIK przy Publicznym Gimnazjum w Parczewie. Kompleks sportowy 

przy Publicznym Gimnazjum istnieje od 2010 roku. Jego animatorem jest 

Hubert Golecki – nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum. 

Codziennie pojawia się tu ok. 30 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych, 

którzy wspólnie rozgrywają mecze piłki nożnej, siatkowej i koszykowej. 

Obiekt umożliwia również grę w tenisa ziemnego i badmintona – na co 

pozwalają zarówno dobrze przygotowane boiska, jak i odpowiednie 

wyposażenie obiektu. Na Orliku odbywają się turnieje i zawody 

sportowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie 

młodzieży gimnazjalnej. 

 

ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Parczewie. Orlik działa od 2011 

roku w okresie od marca do listopada (w zależności od warunków 

atmosferycznych z obiektu można korzystać także w miesiącach 

zimowych). Animatorem obiektu jest Paweł Grelik, który prowadzi 

zajęcia i organizuje liczne zawody oraz konkursy sportowe. Na Orlik 

codziennie przychodzi ok. 20 osób – dzieci ze szkół podstawowych, 

młodzież oraz dorośli. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. W skład 

obiektu wchodzą: boisko o wymiarach 30m×62m ze sztuczną 

nawierzchnią (sztuczna trawa) przeznaczone do gry w piłkę nożną; 

boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20m×30m ze sztuczną nawierzchnią 

(tartan), na którym można grać w koszykówkę, siatkówkę i tenisa 

ziemnego. Zaplecze socjalne – szatnie, prysznice i pokój socjalny. Cały 

obiekt jest oświetlony i ogrodzony siatką o wysokości 4 metrów. Na 

wyposażeniu Orlika znajdują się siatki, piłki do gier zespołowych oraz 

rakiety do tenisa i badmintona. 

 

 Podczas licznych konsultacji społecznych i w wyniku badań 

ankietowych zauważa się wyraźną potrzebę inwestycji w bazę 

rekreacyjno-sportowo-wypoczynkową (Raport z badań 2014) typu: 

wypożyczalnie rowerów i kajaków, skaty park, halę wielofunkcyjną, 

                                                           
51

 Referat Promocji i Rozwoju UM Parczew, sprawozdanie merytoryczne z działalności Referatu za rok 
2013. 
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promenady spacerowe, place zabaw, altany oraz park rozrywki i ścieżki 

edukacyjne. 

 

Sport a promocja gminy Parczew 

 W ostatnich latach jesteśmy świadkami prawdziwej promocyjnej 

„ofensywy” miast, gmin i regionów, które pokazują swoje walory turystyczne 

oraz udogodnienia dla inwestorów. Jednym z pól aktywności okazuje się 

również sport – w wymiarze wyczynowym, jak i rekreacyjnym. W obszarze tzw. 

promocji miast i gmin poprzez sport mamy do czynienia z kilkoma 

nieporozumieniami, czy wręcz wypaczeniami: 

 Po pierwsze, mylona jest promocja sportu przez JST z promocją 

JST poprzez sport.  

 Po drugie, mylone jest dotowanie lokalnych klubów sportowych 

ze świadczeniem przez lokalne kluby sportowe promocji na rzecz 

JST.  

 Po trzecie wreszcie, zamawianie usług promocyjnych częstokroć 

nie umożliwia zachowania konkurencji pomiędzy potencjalnymi 

usługodawcami i de facto zbliża się w swej roli do dotowania.  

 Niewątpliwie wspieranie sportu jest zadaniem własnym gminy. 

Przesądzają o tym: art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 

27 ust. 1 ustawy o sporcie. Takie wspieranie sportu można w mowie potocznej 

nazywać promocją sportu. Promocja sportu przez JST, w znaczeniu wspierania 

sportu, przybiera najczęściej formy: dotowania klubów (przekazywania 

środków na realizację konkretnych zadań), udostępniania obiektów sportowych 

(lub ich wynajmowania na preferencyjnych warunków), przyznawania 

stypendiów i nagród dla wyróżniających się sportowców.  

 Z kolei promocja JST to nie tylko naturalny przejaw dążenia gminy do 

przyciągnięcia turystów, inwestorów czy nowych mieszkańców (lub w celu 

zapobiegnięcia odpływu dotychczasowych mieszkańców!), ale również - 

zadanie własne gminy. Stanowi o tym art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie 

gminnym. A zatem: promując się – gmina w istocie realizuje swój obowiązek. 

Niewątpliwie lokalne kluby sportowe i sportowcy są wdzięcznym nośnikiem 

przekazu promocyjnego dla miast, w których mają swoje siedziby czy z których 

pochodzą. Zwłaszcza roli klubów w kontekście promocji miast często nie da się 

przecenić. Badania pokazują, że często wśród pierwszych skojarzeń z daną 

miejscowością pojawia się nazwa klubu z tej miejscowości. Jest wiele miast 

i miasteczek, o których nigdy nie byłoby w Polsce głośno, gdyby nie to, że 

zasłynęły one klubami walczącymi o najwyższe trofea w kraju w rozgrywkach  

w popularnym sporcie. 
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 Jako zaś, że sport jest w Polsce, w tym gminie Parczew 

niedoinwestowany, środki z dotacji zazwyczaj przeznaczane są jedynie na 

szkolenie młodzieży (stosowne ograniczenia w zakresie dotowania sportu 

przewiduje np. ustawa o sporcie), a z drugiej strony – często ambicje działaczy 

klubowych sięgają wyżej niż pozwalają na to środki pozyskiwane od sponsorów 

prywatnych i z własnej działalności komercyjnej – pojawia się perspektywa 

wydatkowania przez JST środków na rzecz klubów, tytułem świadczenia 

promocji na rzecz JST. Świadczenia te przybierają postać: prezentacji nazwy 

miasta czy jego logo na strojach sportowych, na bandach okalających boisko, 

itp. Rozwiązanie to wydaje się bardzo logiczne – kto ma promować dane 

miasto, jeśli nie klub, z którego to miasto słynie?  

 Stąd oprócz troski o obiekty sportowe, należy w opracowaniu planów 

promocji gminy Parczew mieścić i umiejętnie wykorzystać działające na jej 

ternie kluby sportowe, w tym te o najdłuższej tradycji i rozpoznawalności. 

 

PARKI MIEJSKIE 

Miejscem rekreacji na terenie miasta są również dwa parki 

miejskie. Wymagają one jednak rewitalizacji. 

 

 

TURYSTYKA - ATRAKCJE  

 

Oferta turystyczna w gminie Parczew opiera się głównie na walorach 

przyrodniczych tego regionu. Stąd, do najchętniej odwiedzanych przez turystów 

miejsc, należą dwie ścieżki edukacyjne wybudowane przez Nadleśnictwo 

Parczew usytuowane na terenie lasów: 

 

1. Ścieżka edukacyjna „Jezioro Obradowskie" położona jest  

w gminie Parczew ok. 3 km na południe od miejscowości Laski. Jej 

długość to 800 m, z czego ok. 700 m stanowi drewniana kładka 

prowadząca przez najciekawsze pod względem florystycznym fragmenty 

lasu i torfowiska. Odcinek ścieżki wchodzący w lustro jeziora 

wyposażono w przestronny pływający pomost widokowy. Największymi 

atrakcjami ścieżki są jej walory przyrodnicze. Świat flory reprezentują tu 

rzadkie, objęte ochroną gatunki roślin m. in.: brzoza niska, wierzba 

lapońska, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, kukułka krwista  

i szerokolistna, kruszczyk błotny, podkolan biały, bagnica torfowa, 

turzyca bagienna i strunowa. Spośród zwierząt na szczególną uwagę 

zasługuje ptactwo. Można tu spotkać gnieżdżącego się w pobliżu orlika 
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krzykliwego, bociana czarnego, żurawia i wiele gatunków 

reprezentujących ptactwo wodne. Lasy otaczające jezioro często 

odwiedzają sarny, łosie i dziki, a na drewnianej kładce zaobserwować 

można wygrzewających się  w promieniach słońca przedstawicieli 

gadów. Na śródleśnym miejscu postoju pojazdów stanowiącym 

początek ścieżki wykonane zostało drewniane zadaszenie ze stołami  

i ławami, mogące pomieścić jednocześnie grupę ok. 50 osób. Ścieżka 

została wyposażona w 10 tablic o tematyce informacyjnej i edukacyjnej. 

Ścieżka w całości dostosowana jest do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Czas przejścia przez ścieżkę wynosi  

w przybliżeniu 40 min.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16. Jezioro Obradowskie z pomostem kończącym ścieżkę. Źródło: własne 

Rysunek 17. Ścieżka edukacyjna "Jezioro Obradowskie". Źródło: własne 

 

 
Rysunek 18. Ścieżka edukacyjna "Jezioro Obradowskie". Źródło: czaswlas.pl | Widok obiektu. 

 

2. Ścieżka edukacyjna „Bobrówka” stanowi najmocniejszy punkt 

edukacyjny Nadleśnictwa Parczew, choć w obrębie gminy Parczew 

leży niewielka jej część. Ścieżka przyciąga swoimi walorami 
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przyrodniczymi, bogatą historią miejsca jak również infrastrukturą 

turystyczną przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Oddana do 

użytku w 2013 roku, jest niewątpliwą atrakcją turystyczną również 

dla gminy Parczew. Na tegoroczną Majówkę przyjechało tutaj liczne 

grono mieszkańców z Parczewa, Świdnika, Lublina – co świadczy już 

o regionalnym znaczeniu tego miejsca. Najłatwiej dojechać tu 

kierując się na północ od Ostrowa Lubelskiego. Jadąc historyczną 

drogą o nazwie „Trakt Królewski" dojedziemy do tego niezwykłego 

miejsca. Dawniej droga ta łączyła Kraków z Wilnem i wielokrotnie 

podróżował nią Król Władysław Jagiełło. Ścieżka ma kształt pętli 

okalającej staw młyński „Gościniec", odtworzony w 2011 roku  

i łączącej miejsca po nieistniejących już młynach wodnych Kozera  

i Gościniec. Trasa przebiega przez zróżnicowane tereny. 

Przemierzając jej szlaki można podziwiać różne siedliska leśne, 

przepiękny staw Gościniecki, oraz meandry dzikiej rzeki Bobrówki. 

Początek trasy wyposażony jest w obszerne miejsce postoju 

pojazdów, dużą, drewnianą wiatę z której jednorazowo może 

korzystać ok. 80 osób, oraz przygotowane miejsce na ognisko. 

Całkowita długość ścieżki to ok. 3,3 km, z czego ok. 1 km stanowi 

drewniana kładka wyposażona w barierki zabezpieczające, biegnąca 

przez wilgotniejsze tereny. Odpowiednia szerokość kładki, 

stworzenie mijanek, oraz utwardzenie grunt na pozostałej części 

trasy pozwala na korzystanie ze ścieżki osobom poruszającym się 

na wózkach inwalidzkich. Na trasie ścieżki, w najciekawszych 

miejscach zlokalizowane zostały 3 pomosty widokowe. W połowie 

trasy, po przekroczeniu rzeki drewnianym mostkiem można 

zregenerować siły w miejscu odpoczynku wyposażonym  

w drewnianą wiatę z miejscem na ognisko. Na trasie ścieżki 

zlokalizowano 14 przystanków wyposażonych w tablice edukacyjne 

przybliżające tematykę gospodarki leśnej prowadzonej przez 

leśników, oraz fauny i flory otaczającego miejsca. 
 

Rysunek 19. Altana rekreacyjna na początku ścieżki edukacyjnej Bobrówka. Źródło: własne 
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Rysunek 20. Staw Gościniecki wokół którego poprowadzona jest ścieżka Bobrówka. Źródło: 

własne 

 

 

 
 

Rysunek 21. Ścieżka edukacyjna Bobrówka. Źródło: własne 

 

 

 

Produktem turystycznym promowanym przez przewodników 

turystycznych jest „Trakt Królewski” (Gościniec) - fragment historycznego szlaku 

istniejącego od czasów Jagiellonów łączącego Kraków i Wilno. 

 

Przez gminę Parczew przebiega niewielki fragment tego szlaku, 

ale jako jeden z nielicznych jest zachowany w naturalnym 

(nieutwardzonym) stanie. Ten fragment szlaku przebiega przez 4 gminy, 

w tym Parczew.  

Szlak rozpoczyna się na przedmieściach miasta Parczewa, gdzie 

niegdyś stała jedna z bram miasta. Niniejszą trasą – jak podają źródła – 

pierwszy raz przemierzył orszak króla Władysława Jagiełły, który w 1386 

roku wyruszył z Wilna do Polski, w celu objęcia w niej rządów. Od 

tamtego czasu szlakiem często podążali kupcy, podróżnicy w tym orszaki 

królewskie, pielgrzymi.  
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Szlak funkcjonował aż do czasów przeniesienia stolicy Polski do 

Warszawy. Był najważniejszą drogą wspólnego państwa (Polski i Litwy)  

oraz pełnił funkcję europejskiej drogi kulturowej. 

 

Dziś droga prowadzi w większości przez teren lasów. Jest to droga 

przejezdna. Wśród ciekawych miejsc usytuowanych po tej drodze, 

położonych na terenie gminy Parczew, napotykamy drewnianą 

Leśniczówkę, której kompleksowa modernizacja zakończyła się w 2014, 

oraz ścieżkę dydaktyczną Bobrówka.  

 

Na szlaku, w miejscowości Przewłoka (gmina Parczew), przekraczano 

granicę polsko-litewską, która w tym miejscu przebiegała na rzece Piwonia. 

 

Dziś w tym miejscu odbywają się imprezy Jagiellońskie, miejsce 

upamiętnia tablica, a przy miejscowej świetlicy wiejskiej można odnaleźć 

rekonstrukcję budowy dawnego Traktu. Reaktywowaniem historycznego 

traktu Kraków – Lublin – Wilno, jako międzynarodowego szlaku 

turystycznego oraz jego turystyczną obsługą, zajmuje się Organizacja 

Turystyczna „Szlak Jagielloński” z siedzibą w Lublinie, której starania 

zmierzają m.in. do wpisania Traktu na listę UNESCO. 
 

 
Rysunek 22. Na szlaku, w miejscowości Przewłoka (gmina Parczew), przekraczano granicę polsko-litewską, która  

w tym miejscu przebiegała na rzece Piwonia. Źródło: własne 
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Rysunek 23. Mapa Traktu Królewskiego Kraków-Wilno. Źródło: „Via Jagiellonica”. Źródło: internet. 

 
Rysunek 24. Przewłoka. Rekonstrukcja budowy Traktu Królewskiego. Źródło: własne. 

 

 Wśród atrakcji turystycznych gminy Parczew należą nieliczne 

budowle zabytkowe znajdujące się w mieście Parczew – 5 obiektów 

(zespół kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela wraz z kaplicą przedgrobową, 

ogrodzeniem i drzewostanem; dzwonnica, plebania, synagoga oraz hala 

targowa), jak również budowle o charakterze zabytkowym lub wartym 
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odwiedzenia. Do tych ostatnich może zaliczać się niewymieniony wyżej: 

budynek dawnego Dworca PKP wraz z znajdującą się obok kolejową 

wieżą ciśnień (murowana). 
 

 

 

 
Rysunek 25. Budynek dworca PKP Parczew. Źródło: Internet 

Rysunek 26. Kolejowa wieża ciśnień w Parczewie. Źródło: Internet 

 

 

Parczew znany jest również z oferty turystyki aktywnej: pieszej  

i rowerowej. Na terenie Gminy Parczew znajdują się dwa szlaki piesze: 

 

1. Szlak czerwony tzw. „partyzancki” (LU – 5515) – początek 

szlaku znajduje się na dworcu PKS w Urszulinie. Szlak przebiega przez: 

Kol. Wola Wereszczyńska – Jamniki – Zawadówka – Załucze Stare –Jez. 

Uściwierz –Jez. Rogoźno – Jez. Krasne – Ostrów Lubelski. Koniec szlaku 

wypada na dworcu PKP w Parczewie. Długość szlaku to: 104,7 km.  

W założeniu szlak ten miał umożliwić poznanie walorów 

przyrodniczych i miejsc walk partyzanckich II wojny światowej.  

W części „parczewskiej” jego trasę wyznaczamy zwyczajowo od stacji 

PKP, następnie ulicami: Przemysłową, Laskowską i wieś Laski 

kierujemy się w kompleks Lasów Parczewskich. Dalej szlak prowadzi 

nas obok rezerwatów: „Jezioro Obradowskie”, „Królowa Droga”  

i „Lasy Parczewskie” oraz przez miejscowości Ochoża i Gościniec do 

Ostrowa Lubelskiego. 

 

2. Szlak zielony tzw. „leśny” (LU – 5516) – początek szlaku tym 

razem wypada na dworcu PKS w Parczewie, szlak przebiega przez: 



SRGP 2014-2020 83 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW  2014-2020,                                                                                  
oprac. esse  Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. | Poufne 

 
 

„Gościniec Ostrowski” – obok miejscowości: Sowin, Plebania Wola, 

Makoszka, Ochoża – Rezerwat „Lasy Parczewskie”. Metę stanowi 

skrzyżowanie za jeziorem w Białce. Długość szlaku: 29,0 km. 

 

3. Szlak rowerowy „Dzikiej Przyrody” wytyczony został przez 

członków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju 

Regionalnego w Parczewie. Tylko jej fragment przebiega przez gminę 

Parczew. Szlak rozpoczyna się od parkingu przy Bazylice Mniejszej, 

gdzie znajduje się tu tablica informacyjna z mapą i dokładnym 

opisem przebiegu całej trasy. Trasa prowadzi Alejami Jana Pawła II  

i ul. Wojska Polskiego w kierunku wsi Laski, a za nią,  

w miejscowości Pohulanka wąską, asfaltową drogą w kompleks Lasów 

Parczewskich. Na trasie ścieżki, bądź w jej pobliżu, położone są 4 

rezerwaty przyrody: dwa wodno–torfowiskowe: „Jezioro 

Obradowskie” i „Torfowisko przy Jeziorze Czarnym” oraz dwa 

rezerwaty leśne: „Królowa Droga” i „Lasy Parczewskie”. Po 

przebyciu ok. 42 km szlak kończy się w miejscowości Sosnowica. 
 

 Pomimo licznych atrakcji turystycznych na ternie gminy 

Parczew, w opinii turystów i mieszkańców nic nie stanowi  

o tożsamości a zarazem wyróżniku oferty, ponieważ brakuje 

opracowanego produktu turystycznego.  

 Miasto i gmina Parczew nie mają obecnie wyraźnej marki, 

dlatego potencjał turystyczny gminy nie jest wystarczająco 

eksploatowany. Istnieje wyraźna potrzeba stworzenia „Strategii 

Produktu Turystycznego” i skuteczna komercjalizacja usług w sferze 

turystyki. 

 Gmina Parczew nie ma systemu identyfikacji wizualnej, nie 

posiada zachęcającej witryny www ani witaczy.  

 W obecnej walce o klienta każda JST musi specjalizować ofertę, 

dlatego warto po analizie zasobów przyrodniczych, historycznych, 

wodnych stworzyć odpowiednią ofertę. 

 

TURYSTYKA – MIEJSCA NOCLEGOWE 

 

Do rozwoju turystyki oprócz niewątpliwych atrakcji 

turystycznych niezbędna jest infrastruktura towarzysząca, w tym 

obiekty noclegowe.  
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 Obecnie działający to hostel „G.Hotel”, funkcjonujący  

w Parczewie przy ul. Strażackiej od początku lat 60-tych 

minionego wieku, gruntownie przebudowany  

i nowocześnie wyposażony w 2012 r. Jego modernizacja 

wraz z urządzeniem restauracji to projekt wsparty 

unijnym dofinansowaniem w ramach PO Ryby – „Rozwój 

działalności” gospodarczej firmy Howorus.pl Grzegorz 

Adam Howorus w zakresie świadczenia usług hotelarsko-

restauracyjnych”. Hostel oferuje 30 miejsc noclegowych 

w pokojach 1, 2 i 3-osobowych z łazienkami.  

 Do tego samego właściciela należy również drugi obiekt 

noclegowy (kwatery prywatne), w Parczewie przy ul. 

Miodowej, oferujący 9 miejsc noclegowych.  

 

W mieście Parczew poza tym jest: 

 Dom Noclegowy, który należy do p. Krystyny 

Wierzbickiej i znajduje się przy ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 2. Poza miastem, na terenie gminy, nie 

funkcjonuje żaden inny obiekt noclegowy, nie 

prowadzone są również gospodarstwa agroturystyczne. 

 Hotel Orion przy ul. Lubartowska 11. Nowoczesny, 

komfortowy ale jednocześnie kameralny Hotel – 

Restauracja „ORION” to idealne miejsce na organizację 

mniejszego bądź większego wesela, imprez 

okolicznościowych jak i spotkań rodzinnych. Wszystkie 

pomieszczenia restauracyjne są klimatyzowane 

zapewniając klientom idealne warunki. W obiekcie 

znajduje się 30 stylowych pokoi z łazienkami (w tym dwa 

w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych) 

oraz apartament z tarasem zostały wyposażone między 

innymi w telewizory LED, Internet WiFi i inne. 

 

 Oprócz tego można skorzystać z licznych kwater prywatnych  

i pokoi noclegowych oferowanych przez domy weselne. 

 Bogata oferta restauracji i pizzeria tworzy już dzisiaj doskonałe 

zaplecze gastronomiczne, chociaż ten rodzaj usług może się jeszcze 

rozwijać.  
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Rozdział 6 
 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. 

 
ROZDZIAŁ 6.1 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

 

 Wskaźnik budynków i mieszkań na terenie miasta Parczew, 

wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne jest niższy niż dla miast 

województwa lubelskiego, np. budynki w Parczewie wyposażone w wodociąg 

stanowią 89% ogółem wszystkich budynków, a w miastach województwa 

lubelskiego 94%, widoczna różnica dotyczy także mieszkań, i tak w Parczewie 

mieszkania z wodociągiem stanowią 92%, a średnia dla miast województwa 

lubelskiego wynosi 98%. 

 
Tabela nr. 23. Zasoby mieszkaniowe. GUS  

ZASOBY MIESZKANIOWE 

 Rok 2011 Rok 2012 

Mieszkania  

(dane w oparciu o NSP 2011) 

5223 5319 

Przeciętna powierzchnia 

użytkowa 

75,7 76,9 

Liczba wypłaconych 

dodatków mieszkaniowych 

2882 2806 

Liczba lokali socjalnych 6 6 

   

 

 

Obecnie zasób mieszkaniowy, który stanowi mienie Gminy Parczew 

obejmuje52: 

 17 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 3.342,97 m2 co stanowi 

89 lokali mieszkalnych. 

                                                           
52

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru 
Gminy Parczew. 
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 9 budynków w których gmina posiada udział w nieruchomości  

o powierzchni użytkowej 755,83 m2 co stanowi 18 lokali mieszkalnych. 

 

Tabela nr. 24. Dane dotyczące liczby i powierzchni budynków mieszkalnych.
53

  

 
 

 Zabudowa jednorodzinna w mieście Parczew jest zlokalizowana głównie 

na terenach położonych przy głównych drogach publicznych leżących wokół 

                                                           
53

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru 
Gminy Parczew. 
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centrum oraz na obrzeżach miasta i tworzących odrębne osiedla. Są to budynki 

o wysokości od 1 do 3 kondygnacji. Zabudowę wielorodzinną tworzą osiedla  

z zabudową wielorodzinną zlokalizowane w centralnej oraz zachodniej części 

miasta o powierzchni odpowiednio 12 i 10 ha. Budynki od 3 do 5 kondygnacji. 

W zachodniej części miasta zaplanowana jest zabudowa osiedla o kolejne 

budynki.54 

 

 

ROZDZIAŁ 6.2 DROGI 

 

1. Drogi publiczne w gminie Parczew liczą 167,1 km, w tym 90,7 

km stanowią drogi o nawierzchni utwardzonej.  

2. Drogi te dzielą się na: wojewódzkie, powiatowe i gminne.  

3. W mieście Parczew krzyżują się drogi wojewódzkie: 

 Nr 815: Lubartów – Parczew – Wisznice, 

 Nr 813: Łęczna – Ostrów Lubelski – Parczew – 

Międzyrzec Podlaski, 

 Nr 819: Parczew – Sosnowica – Wola Uhruska. 

 

Rysunek 27. Mapa krzyżowania się dróg wojewódzkich w Parczewie. Źródło: Internet - LGD 

"W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" 

 

 
 

                                                           
54

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Parczew 2005-2015. 
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4. Drogi powiatowe w obrębie miasta (miejskie) liczą ogółem 

28,8 km, w tym drogi o nawierzchni utwardzonej 17,9 km, 

a o nawierzchni gruntowej 10,9 km.  

5. Na terenie miasta długość dróg wynosi: 15,882 km, wszystkie 

drogi są o nawierzchni twardej. 

6. Drogi gminne: o łącznej długości 96,0 km, w tym drogi 

o nawierzchni utwardzonej 30,5 km, a o nawierzchni gruntowej 

65,5 km.  

7. W granicach administracyjnych miasta: długość dróg wynosi 

17,0 km, w tym drogi o nawierzchni utwardzonej 12,6 km, 

a o nawierzchni gruntowej 4,4 km. Zapewniają one obsługę 

komunikacyjną wszystkich obszarów funkcjonalnych miasta oraz 

łączność pomiędzy nimi. Drogi (ulice) o nawierzchni utwardzonej 

stanowią 74,1 % ogólnej długości gminnych dróg miejskich. 

 

Rysunek 28. Gmina Parczew. Schemat przebiegu dróg wojewódzkich w obszarze miasta.55 

 
W sieci dróg miejskich istotną też rolę odgrywają parkingi, 

których wciąż brakuje na terenie miasta. W okresie programowania 

2007-2013 gmina Parczew przeprowadziła szereg inwestycji 

                                                           
55

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew, Parczew 2010. 



SRGP 2014-2020 89 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW  2014-2020,                                                                                  
oprac. esse  Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. | Poufne 

 
 

drogowych, w tym: Remont ulicy Szerokiej i Żabiej w ramach projektu 

pt. „Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności centrum Parczewa 

poprzez rewitalizację zabytkowej części miasta w rejonie ulic Żabia 

i Szeroka” dofinansowanego w ramach PO „Ryby”. Projekt obejmował 

podniesienie atrakcyjności lokalnych terenów oraz poprawę jakości życia 

mieszkańców z terenu Gminy Parczew poprzez odtworzenie substancji 

dróg i chodników w obrębie rewitalizowanego obszaru, uporządkowanie 

na tym obszarze architektury zieleni miejskiej, wykonanie obiektów 

małej architektury oraz utworzenie punktów bezpłatnego dostępu do 

Internetu. 

 
Rysunek nr. 29. Gmina Parczew – schemat sieci drogowej.

56
 

 
 

 

 

                                                           
56

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew, Parczew 2010.  
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Tabela nr. 25. CHARAKTERYSTYKA DRÓG W GMINIE PARCZEW. Źródło: Gmina Parczew 

  NR NAZWA PIKIETAŻ DŁUGOŚĆ DŁUGOŚĆ 

L.P. GMINA DROGI DROGI OD KM DO KM OGÓŁEM DRÓG 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Parczew 1250L  Dr.kraj.19 -Stara Wieś -Tchórzew -

Bełcząc- Czemierniki - Siemień – 

Parczew-/ul.Siemieńska, ul.Kolejowa/-

dr.woj. 813 

30,789 34,327 3,538 3,538 

  1601L  Kopina - Zabłocie - Milanów - Parczew      

 (ul.Lipowa - dr.woj..815) 

11,281 14,087 2,806 2,228 

  1603L  Czeberaki – Zaniówka 0,575 2,830 2,255 0,000 

  1604L  Parczew - Jasionka - Zaniówka - Kolano -    

 Puchowa Góra - Paszenki - dr.woj. 815 

0,000 8,395 8,395 5,230 

  1607L  od dr.815 - Michałówka – Stępków 0,000 3,240 3,240 0,000 

  1608L  Parczew(ul.Mickiewicza,ul.Witosa)-

Stępków 

0,000 3,697 3,697 3,595 

  1609L  Glinny - Stok-Brudno 3,230 5,355 2,125 0,610 

  1610L  Siemień – Tyśmienica 7,183 9,627 2,444 2,444 

  1612L  Gródek – Buradów 3,578 3,980 0,402 0,402 

  1613L  Przewłoka - Dębowa Kłoda 0,000 2,708 2,708 2,708 

    Razem gmina Parczew   31,610 20,755 

 

DROGI GMINNE 

URZĄD GMINY OGÓŁEM DROGI KM W TYM: TWARDE KM UWAGI 

PARCZEW 72 

16 

15 

13 

zamiejskie 

miejskie 
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Drogi gminne – o łącznej długości 96,0 km, w tym drogi o nawierzchni utwardzonej 

30,5 km, a o nawierzchni gruntowej 65,5 km. W granicach administracyjnych miasta 

długość dróg wynosi 17,0 km, w tym drogi o nawierzchni utwardzonej 12,6 km,  

a o nawierzchni gruntowej 4,4 km. Zapewniają one obsługę komunikacyjną 

wszystkich obszarów funkcjonalnych miasta oraz łączność pomiędzy nimi. Drogi 

(ulice) o nawierzchni utwardzonej stanowią 74,1 % ogólnej długości gminnych dróg 

miejskich. Należy jednak zaznaczyć, że prowadzone intensywnie w ostatnich latach 

prace inwestycyjne i modernizacyjne sieci komunikacyjnej w znacznym stopniu 

podniosły jej funkcjonalność i jakość (zwłaszcza realizacja projektu „Modernizacja 

systemu komunikacyjnego miasta Parczewa – część Wschodnia, 

współfinansowanego z funduszy UE). 

Tabela nr. 26. Drogi powiatowe miejskie /ulice/. Źródło: Gmina Parczew. 

DROGI POWIATOWE MIEJSKIE/ULICE/ 

L.p. Gmina Nr Nazwa Szer. Klasa Pikietaż  Długość Długość 

  drogi drogi (ulicy) Naw. drogi od km do km ogółem Ulic 

    m     Twardych 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

 POWIAT 

PARCZEW 

        

1 Miasto Parczew 1250L ul.Siemieńska   5,5      Z 31+658 32+368 0,710 0,710 

  1601L ul. Lipowa   5,5      Z 13,949 14,087 0,138 0,138 

  1608L ul. Mickiewicza   5,5      L 0,000 0,611 0,611 0,611 

  1608L ul. Witosa   5,5      L 0,611 1,095 0,484 0,484 

  1628L ul. Strażacka  7,5-9,5     Z 0,000 0,336 0,336 0,336 

  1629L ul. Bema 5,8-7,3     Z 0,000 0,306 0,306 0,306 

  1630L ul. Polna 6,1-

10,3 

    Z 0,908 2,620 1,712 1,712 

 0,150 kost. 

  1250L ul. Kolejowa 6,2-

15,9 

     Z 32+368 34+327 1,959 1,959 

  1633L ul. Składnicowa 4,0-8,8     L 0,000 0,363 0,363 0,363 
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 Biorąc pod uwagę położenie gminy Parczew, należy 

zauważyć, że sieć dróg publicznych województwa lubelskiego 

składa się z blisko 29 tys. km dróg, co stanowi 7,7% ich stanu  

w kraju. Drogi krajowe liczą łącznie 1 tys. km (5,8% dróg 

krajowych w Polsce). Długość sieci dróg wojewódzkich wynosi 

ponad 2,2 tys. km (8% tych dróg w Polsce). Pozostałe drogi 

publiczne to drogi powiatowe – o łącznej długości ponad 10 tys. 

km i drogi gminne – liczące blisko 15 tys. km.  

 Niewątpliwym mankamentem całego obszaru 

województwa lubelskiego w tym gminy Parczew jest słabość 

sieci komunikacyjnej. Gęstość dróg publicznych kategorii 

krajowej i wojewódzkiej jest znacznie niższa niż średnio w kraju 

(odpowiednio: 4,20 km/100 km2 i 8,94 km/100 km2, Polska – 5,80 

km/100 km2 i 9,01 km/100 km2). Tylko 62% dróg województwa 

ma nawierzchnię twardą. Bez autostrad tranzytowych  

0,197 bruk 

 0,028 żwir. 

  1634L ul. Tartaczna 3,7-

11,4 

    L 0,000 0,540 0,540 0,540 

0,095 bet. 

0,118 żwir. 

  1635L Aleja Jana Pawła II 2x7,0 

10,8-

19,0 

    Z 0,000 2,487 2,487 2,487 

  1636L Aleja Zwycięstwa 2x7,0 

7,1-

18,8 

    Z 0,000 1,166 1,166 1,166 

  1637L ul. Ogrodowa 6,6-9,2     Z 0,000 0,502 0,502 0,502 

   Razem 11,314 km w tym: 

 bit - 10,726 km 

 kostka             -   0,150 km 

 beton              -    0,095 km 

 bruk               -    0,197 km 

 żwir                -    0,146 km 

  11,314 11,314 
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i modernizacji dróg ekspresowych obszar województwa może 

stać się nieprzejezdny dla transportu międzynarodowego, 

dlatego tak ważna jest prowadzona inwestycja drogi S17  

z odcinkiem S12 czy planowana inwestycja drogi S19.  

 Drogi wybudowane lub zmodernizowane w latach 70-tych 

nie były przystosowane do przenoszenia obciążeń jakie obecnie 

występują. Większość z nich, włączając w to drogi 

międzynarodowe, jest wykorzystywana przez ruch mieszany: 

samochodowy – długo- i krótkodystansowy i ruch wolny – 

ciągników, pieszych, a niekiedy pojazdów ciągnionych przez 

konie. Drogi główne z zasady przecinają obszary zabudowane,  

w tym miasta, a niekiedy także centra miast. Z tego też względu 

do najpilniejszych zadań należy zaliczyć dostosowanie 

istniejących dróg krajowych o znaczeniu międzynarodowym do 

wymaganych standardów. Zadania te wymagają budowy wielu 

obwodnic i modernizacji mostów. 57 

 Z punktu widzenia dalszego rozwoju gminy Parczew 

ważnym zadaniem jest dostosowanie ważnych połączeń 

międzyregionalnych do standardów europejskich poprzez 

wyrównanie i wzmocnienie nawierzchni, modernizację oraz 

budowę nowych odcinków, kształtowanie układów 

infrastrukturalnych w sposób sprzyjający bezpieczeństwu 

publicznemu, jak również rewitalizowanie, sukcesywne 

likwidowanie miejsc i odcinków szczególnie niebezpiecznych. 

 Wszystkie wyżej wskazane działania, jak i te szczegółowo 

wymienione w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa lubelskiego mają na celu porządkowanie 

przestrzeni regionu i gminy Parczew.58 

 

Wszystkie drogi wymagają remontu poza drogą nr 1613L 
Przewłoka Dębowa Kłoda. 

 

                                                           
57

 Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubelskiego. http://www.plan.lubelskie.pl/ 
58

 ibidem. 
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 Na terenie miasta Parczew wyznaczono tereny inwestycyjne, 

które są uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta. Tereny te stanowią dwa zwarte obszary i zajmują łączną 

powierzchnię ponad 120ha. Pierwszy (ok. 110ha) jest terenem 

przemysłowym z dopuszczeniem składów i budownictwa. Obszar ten 

zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej Lublin – 

Łuków oraz dworca kolejowego wraz z bocznicą i infrastrukturą 

magazynową. Drugi obszar, o powierzchni ok. 10ha, leży  

w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 815 Parczew - Lublin. Realizacja 

inwestycji w obrębie tych obszarów wymaga dobrze rozwiniętej 

i przygotowanej sieci dróg. 

 

 Z punktu widzenia rozwoju gminy Parczew ważna jest budowa  

i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Parczewskiego,  

w tym na terenie gminy Parczew i jest to jedno z najważniejszych 

przedsięwzięć inwestycyjnych. Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie 

wykonuje zadania w zakresie przygotowywania planów rozwoju  

i projektów planów finansowych, budowy, utrzymania i odnowy dróg  

i mostów.  

 

 

ROZDZIAŁ 6.3 KOMUNIKACJA 

 

Gmina leży w niedalekiej odległości od wschodniej granicy 

Polski, choć, zgodnie ze Strategią Województwa Lubelskiego, nie jest już 

zaliczana do przygranicznego obszaru funkcjonalnego. Dojazd  

z Parczewa do najbliższego przejścia granicznego (polsko-białoruskie 

drogowe przejście graniczne: Sławatycze- Domaczewo) to trasa  

o długości 51 km. Natomiast najbliższy z Parczewa wjazd na teren 

Ukrainy możliwy jest przez polsko-ukraińskie drogowo-kolejowe 

przejście graniczne Dorohusk-Jahodyn (dojazd z Parczewa trasą  

o długości ok. 95 km)59. 

Obszar miasta i gminy Parczew leży poza bezpośrednim 

zasięgiem głównych krajowych ciągów komunikacyjnych drogowych  

i kolejowych, przebiegających przez północną część województwa 

lubelskiego. Odległość od drogi krajowej nr 2 (projektowana autostrada) 

wynosi ok. 40 km; od drogi nr 19 (droga ekspresowa) – ok. 30 km. 

                                                           
59 Por. Strategia Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, str. 80. 
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Odległość od magistrali kolejowej (Paryż – Berlin) – Warszawa – 

Terespol – Brześć – Moskwa to ok. 40 km. Z magistralnymi ciągami 

transportowymi miasto (i gmina) powiązane jest systemem dróg 

wojewódzkich oraz drugorzędną linia kolejową. Przez miasto przebiega 

linia kolejowa nr D29-30 na trasie: Lublin – Łuków Północny. Ruch 

kolejowy pasażerski na tej trasie został wznowiony 30 września 

2013 r., po 13 latach przerwy, która była spowodowana złym stanem 

technicznym linii oraz małym zainteresowaniem podróżnych. 
 

 

 

 
Rysunek 30. Schemat linii kolejowych PKP z linią D29-30 Lublin-Parczew. Źródło: 

Internet 

 

Dzięki unijnej dotacji przeprowadzono modernizację linii, 

wydłużając ją m.in. o kolejne przystanki, w tym nowoutworzony 

Parczew Kolejowa. Jest to trasa niezelektryfikowana, stąd ruch 

pasażerski obecnie odbywa się za pośrednictwem spalinowych zespołów 

trakcyjnych (tzw. autobusów szynowych). W 2013 r. do Parczewa 

uruchomiono dwa składy tych pociągów, które jeżdżą  

w chwili obecnej na trasie: Lublin Główny - Lubartów - Parczew 

Kolejowa – Lubartów - Lublin Główny. Linię obsługuje spółka 

„Przewozy Regionalne Sp. z o.o.” z siedzibą w Lublinie na zlecenie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Na dzień 

dzisiejszy w rozkładzie jazdy PKP z Lublina do Parczewa pociągi 

odchodzą trzy razy w ciągu dnia.  
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W marcu 2014 r. zakupione zostały nowe szynobusy (SA137 

Newag), funkcjonalne i ergonomiczne, przystosowane do przewozu 

osób niepełnosprawnych, rowerów, z klimatyzowanymi wnętrzami, 

które mają obsługiwać trasę Lublin-Parczew60. 
 

 

   
 

Rysunek 31. Nowe szynobusy na trasie Lublin-Parczew. Źródło: Internet - Przewozy Regionalne 

 

W przyszłości planowana jest dalsza modernizacja tej trasy,  

z uruchomieniem pociągów relacji Lublin-Łuków. Około 10 km na południowy 

wschód od miasta znajduje się prywatne lądowisko Dębowa Kłoda. W 2014 

przy ul. Kościelnej oddano do użytku sanitarne lądowisko Parczew-Szpital. 

Dla łagodzenia uciążliwości komunikacyjnych, a zwłaszcza hałasu, 

preferuje się budowę obwodnic oraz wytycza się linie zabudowy w bezpiecznej 

odległości od głównych traktów komunikacyjnych: tras Lublin - Biała Podlaska 

i Międzyrzec Podlaski - Ostrów Lubelski oraz drogi Parczew – Chełm. 

  

 Z punktu widzenia mieszkańców61Istotna rolę powinien odgrywać ruch 

rowerowy, nie tylko jako sposób realizacji podróży bytowych ale także jako 

forma rekreacji. W zasadzie wszystkie drogi tworzące podstawowy układ 

komunikacyjny w obszarze gminy (tj. drogi wojewódzkie) powinny mieć 

możliwość prowadzenia ruchu rowerowego. Najtańszą forma realizacji takiego 

postulatu jest ciąg pieszo rowerowy usytuowany poza koroną drogi lecz w pasie 

rozgraniczającym bądź samodzielna ścieżka rowerowa. 

  

                                                           
60

 Zobacz: Panorama Lubelska, 19 luty 2014, http://panoramalubelska.pl/nowe-szynobusy-na- lubelskich-
torach. 
61

 RAPORT Z BADAŃ CZĘŚĆ PIERWSZA DIAGNOZY STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW 2014-2020 
plus, Lublin 2014 
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 Na podstawie analizy istniejącego systemu transportowego oraz 

oszacowania potencjalnych potrzeb transportowych można 

sformułować szereg wniosków dotyczących zasad rozwoju 

infrastruktury transportowej na terenie gminy Parczew62: 

 

1. Zewnętrzne uwarunkowania transportowe można określić jako 

neutralne, bowiem nie ma żadnych elementów natury 

komunikacyjnej, które byłyby czynnikami w istotny sposób 

ograniczającymi bądź stymulującymi rozwój miasta i gminy. 

2. Gęstość i układ sieci drogowej w obszarze gminy należy uznać za 

wystarczające w kontekście istniejącego istniejącego  

i prognozowanego sposobu zagospodarowania przestrzennego. 

Dotyczy to układu drogowego jako całości, niezależnie od 

administracyjnej klasyfikacji dróg. oraz zapewnione są powiązania 

z zewnętrznym układem drogowym oraz z ośrodkiem miejskim – 

Parczewem, a także z sąsiednimi gminami (realizowane przez 

drogi powiatowe). 

3. W obszarze gminy wyznaczone są przebiegi dróg wojewódzkich. 

Bezwzględnie należy utrzymać rezerwy terenu uwzględnione już 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. 

Parczewa, a przeznaczone pod obejścia w ciągu dróg: nr 815 

(Biała Podl. - Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów - Lublin) 

oraz nr 813 (Międzyrzec Podl. -Parczew - Ostrów Lub. - Łęczna). 

4. Niewielki stopień urbanizacji gminy jest z punktu widzenia 

komunikacyjnego czynnikiem pozytywnym. Na terenie gminy nie 

ma intensywnych, skoncentrowanych w przestrzeni i czasie 

źródeł i celów ruchu. Takie zjawiska jak: przeciążenie sieci 

drogowej w godzinach szczytu (przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów swobody ruchu, stałe spiętrzenia), problemy związane 

z niekontrolowanym parkowaniem, utrudniona dostępność do 

istotnych celów podróży (centrum, skupiska miejsc zatrudnienia, 

itp.), trudności w podróżowaniu i szczególne zagrożenie 

bezpieczeństwa komunikacyjnego, problemy dotyczące kwestii 

ochrony środowiska, tj. zanieczyszczenie powietrza spalinami, 

hałas komunikacyjny nie będą czynnikami destrukcyjnymi 

rozwoju gminy. 

5. Stwierdzenie powyższe nie oznacza zaniechania działań 

związanych z rozwojem a przede wszystkim modernizacją 
                                                           
62

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew, Parczew 2010 
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istniejącego układu komunikacyjnego. Przy opracowywaniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

niezbędnym jest doprowadzanie parametrów technicznych dróg  

i ulic (wymienianych w ustaleniach realizacyjnych dla terenów 

komunikacji – dróg) do wartości zgodnej z warunkami jakie są 

podane w „Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie". Na terenie gminy Parczew szczególnie dotyczy to 

dróg wojewódzkich, które w rozumieniu przepisów o drogach 

publicznych powinny mieć parametry techniczne i użytkowe 

odpowiadające klasie „G" lub „Z". W najskromniejszej sytuacji - 

klasy „Z", oznacza to minimalną zalecaną szerokość w liniach 

rozgraniczających: 20 m dla przekroju jednojezdniowego oraz 30 

m dla dwujezdniowego - (dotyczy to zarówno przekroju 

drogowego jak i ulicznego). Również pozostałe parametry winny 

zostać poddane analizie i zbadaniu możliwości ich zachowania  

w poszczególnych przypadkach. Istotne są także warunki 

związane z sytuowaniem budynków względem takich dróg. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi 

uzyskanymi od Zarządcy dróg tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Lublinie odległości, mierzone od krawędzi jezdni winny 

wynosić: 

 30 m dla budynków jednokondygnacyjnych, 

 40 m dla budynków wielokondygnacyjnych, 

 130 m dla budynków szpitali, sanatoriów i innych, 

wymagających szczególnej ochrony. 

6. Głównym środkiem komunikacji zbiorowej pozostanie tak jak 

dotychczas transport autobusowy i mikrobusowy realizowany 

przez przewoźnika publicznego i prywatnego. Podział przewozów 

powinien odbywać się z wykorzystaniem mechanizmów 

rynkowych. Pożądanym byłoby udostępnienie istniejącego 

zaplecza (dworzec, przystanki) i rozszerzenie oferty przez 

przewoźników. Nowo realizowane plany miejscowe winny swymi 

ustaleniami objąć przystanki autobusowe wraz z zatokami. 
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ROZDZIAŁ 6.4 ŁĄCZNOŚĆ I TELEKOMUNIKACJA 

   

 Gmina Parczew podejmuje wykonywanie działalności w zakresie 

telekomunikacji w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury 

telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych na rzecz użytkowników 

końcowych.63 
 

Internet w gminie dostarcza m.in. lokalna firma Inpar z siedzibą  

w Parczewie. Oferta firmy jest dość obszerna, od 640 k/s do 10 Mb/s dla 

klientów indywidualnych i do 4 Mbit/s dla klientów instytucjonalnych. 

 

 
Rysunek 32. Zasięg internetu dostarczanego przez Inpar. Źródło: Inpar 

 

 Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północny-Wschód 

została uruchomiona. Proces realizacji projektu dobiega końca. Czterysta 

jednostek administracji otrzymało możliwość korzystania  

z szerokopasmowego Internetu. W najbliższym czasie do urzędów, szkół  

i świetlic trafią ulotki, m. in. Informujące, jak korzystać z hotspotów. 

 „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód” jest 

to projekt dofinansowany ze środków Regionalnego programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 200 – 2013, oś priorytetowa IV 

– Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo 

informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu jest Powiat Parczewski, 

                                                           
63

 http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala_XLII-307-
2014infrastruktura_telekomunikacyjna.pdf 
 

http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala_XLII-307-2014infrastruktura_telekomunikacyjna.pdf
http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/uchwala_XLII-307-2014infrastruktura_telekomunikacyjna.pdf
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a partnerami powiaty Bialski , Radzyński, i Lubartowski. Wartość 

całkowita projektu wynosi 13497024,10 zł, dofinansowanie 10587019,45 

zł, wkład własny 1868297,55 zł. Projekt „Regionalna Sieć 

Szerokopasmowa Lublin północny-wschód” bazuje na wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jego 

podstawowym elementem jest szkielet oparty na radioliniach 

zestawionych przy pomocy urządzeń w radiokomunikacji stałej dla 

łączności typu punkt-punkt zamontowanych na 15 wieżach. Głównym 

celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 400 jednostek 

publicznych, umożliwiła realizację usług głosowych (telefonia IP) oraz 

stworzenie sieć punktów bezpłatnego dostępu do Internetu dla 

mieszkańców i turystów. Podstawą jej opracowania była analiza 

wskazująca na brak usług dostępowych na większości obszaru 

powiatów.64 

 

 Gmina Parczew jest uwzględniona w budowie internetu 

szerokopasmowego. Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 

(SSPW) jest jednym z projektów Programu Operacyjnego „Rozwój Polski 

Wschodniej". Celem tego programu jest „Przyspieszenie tempa rozwoju 

społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju". W priorytecie II PO RPW przewidziano 

realizację działania 2.1, którego celem jest zwiększenie dostępu do 

internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców 

obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym".  

W ramy tego działania wpisuje się przedmiotowy projekt Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Dnia 26.03.2012 roku Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego przekazało Województwu Lubelskiemu Studium 

Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej wraz ze 

Studiami Powiatowymi. 65 

 
 Gmina Parczew podejmuje wykonywanie działalności w zakresie 

telekomunikacji w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury 

telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych na rzecz użytkowników 

                                                           
64

 http://www.powiat.parczew.pl/ogloszenia/organizacyjny/21_06_2013.html  
65

http://www.lubelskie.pl/img/userfiles/files/PDF/internet_szerokopasmowy/25 
03_2012/Przewidywane_lokalizacje_wezlow_sieci_SSPW_-_wojewodztwo.pdf Zestawienie planowanych 

lokalizacji węzłów dystrybucyjnych oraz szkieletowych, które powstaną w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej – województwo lubelskie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

http://www.powiat.parczew.pl/ogloszenia/organizacyjny/21_06_2013.html
http://www.lubelskie.pl/img/userfiles/files/PDF/internet_szerokopasmowy/25%2003_2012/Przewidywane_lokalizacje_wezlow_sieci_SSPW_-_wojewodztwo.pdf
http://www.lubelskie.pl/img/userfiles/files/PDF/internet_szerokopasmowy/25%2003_2012/Przewidywane_lokalizacje_wezlow_sieci_SSPW_-_wojewodztwo.pdf
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końcowych. Gmina Parczew realizuje projekt „Wzmocnienie 

konkurencyjności i atrakcyjności centrum Parczewa poprzez rewitalizację 

zabytkowej części miasta w rejonie ulic Nowej, Krótkiej i 11 Listopada”  

w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ze środków 

Europejskiego Funduszu Rybackiego. Mieszkańcy Gminy Parczew 

stosownie do będą mogli korzystać z usług telekomunikacyjnych 

świadczonych za pośrednictwem publicznie dostępnych punktów 

dostępu do Internetu. Takie rozwiązanie nie będzie zakłócać konkurencji. 

Usługa dostępu do Internetu będzie mogła być świadczona bez 

pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, po 

uzyskaniu zgody Prezesa UKE, wydanej w drodze decyzji. 

 

 Gmina Parczew wspólnie z 9 innymi samorządami postanowiła 

przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu swoich mieszkańców i za unijne 

pieniądze zakupiła i rozdała ponad 150 komputerów mieszkańcom 

gminy Parczew. Na darmowe sprzęt, oprogramowanie i dostęp do 

Internetu mogły liczyć osoby niezamożne i niepełnosprawne, rodziny 

zastępcze i korzystające z pomocy społecznej, a także seniorzy, samotni 

rodzice, rodzinne domy dziecka i uczące się dzieci i młodzież. Zestawy 

komputerowe przekazano również do ośrodka pomocy społecznej, domu 

kultury, biblioteki, gimnazjum, domu samopomocy w Laskach i urzędu 

miejskiego. 

 

 Gmina Parczew wdraża nowy system bezpośredniej komunikacji  

z mieszkańcami, umożliwiający bezpłatne otrzymywanie komunikatów 

sms na telefon komórkowy. Komunikaty będą wysyłane SMS-em na 

smartfony za pomocą specjalnej aplikacji oraz na klasyczne telefony 

komórkowe. Komunikaty będą dotyczyć: 

 ważnych wydarzeń na terenie Gminy 

 imprezach kulturalnych i sportowych 

 utrudnieniach i awariach np. energetycznych  

i wodociągowych 

  bezpłatnych badaniach lekarskich i programach 

zdrowotnych 

  zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, 

powodzie itp. 

 Dla posiadaczy smartfona wystarczy pobrać bezpłatną aplikację  

o nazwie „komunikator SISMS" ze strony www.komunikator.sisms.pl,  
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z Google Play lub App Store. Natomiast posiadacze klasycznych 

telefonów wysyłają SMS-a pod numer 661 000 112 o treści: tak.lpa04. 

Koszt rejestracji jest zgodny z planem taryfowym. W każdej chwili można 

też zrezygnować z otrzymywania powiadomień wysyłając SMS-a pod ten 

sam numer o treści: nie.lpa04. Osoby zarejestrowane w systemie będą 

otrzymywały bezpłatne powiadomienia SMS. Otrzymywanie 

powiadomień na smartfona wymaga jedynie połączenia z internetem. 

Wielkość pobranych danych jest znikoma. W związku z tym, koszty 

połączenia są bardzo małe, a nawet żadne jeśli korzysta się z WIFI. 

System uruchomiony jest od 1 lipca 2014r. Więcej informacji można 

uzyskać na stronie http://www.sisms.pl/. 

 

 W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie 

Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom 

Europy" powstał nowoczesny System Informacji Przestrzennej Powiatu 

Parczewskiego zapewniający dostęp do zasobów mapowych  

i informacji z zakresu usług publicznych, opisujących powiat 

parczewski, w tym gminy Parczew. Dostęp do utworzonej aplikacji jest 

darmowy i dostępny dla każdego przez przeglądarkę internetową oraz 

urządzenia mobilne pod adresem: http://mapy.gis-

expert.pl/lubelszczyzna/parczew_sip/ Więcej informacji o projekcie 

znajduje się na stronie www.przyjaznyparczewski.pl 

 

 Sieć informatyczna jest w województwie lubelskim słabiej 

rozwinięta, niż w innych regionach kraju, co przy znacznym udziale 

rolnictwa i związanym z tym rozproszeniem sieci osadniczej i niskim 

poziomem urbanizacji jest zupełnie zrozumiałe. Być może większe 

znaczenie ma nie tyle charakterystyka ilościowa, co jakościowa, o której 

niewiele wiadomo. Inwestycje programu Rozwoju Polski Wschodniej  

w sieć szkieletową mogą to zmienić, ale nie w obszarach peryferyjnych 

wiejskich, na których poprawa sytuacji stanie się możliwa dzięki 

postępowi technologicznemu (rozwój i spadek cen usług w sieci 

mobilnej) i urbanizacji regionu.66 

 

 

 

                                                           
66

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020 

http://www.sisms.pl/
http://mapy.gis-expert.pl/lubelszczyzna/parczew_sip/
http://mapy.gis-expert.pl/lubelszczyzna/parczew_sip/
http://www.przyjaznyparczewski.pl/
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ROZDZIAŁ 6.5 ZAOPATRZENIE W WODĘ - WODOCIĄGI 

 

Na terenie Gminy Parczew eksploatowane są cztery Ujęcia Wody: 

1. Dla miasta Parczewa i okolic - SUW o wydajności 210 m3/godz, które 

dostarcza wodę dla miasta Parczew oraz okolicznych miejscowości tj. 

Królewski Dwór, Wierzbówka, Jasionka, Siedliki, Sowin, Laski, Brudno, 

Koczergi,Szytki. 

2. Na potrzeby Straży Pożarnej i MOSiR - UW (stadion) o wydajności 25 

m3/godz. 

3. Dla miejscowości Tyśmienica - SUW we wsi Tyśmienica o wydajności 35 

m3/godz. 

4. Dla miejscowości Przewłoka i okolic - SUW o wydajności 35 m3/godz, 

które dostarcza wodę dla wsi Przewłoka, Wola Przewłocka, Zaniówka, 

Welin.67 

 

 Zakład Usług Komunalnych w Parczewie Sp. z o.o. obsługuje sieć 

wodociągową o średnicach od 300 mm do 63 mm o łącznej długości 94,7 km 

oraz przyłącza wodociągowe w ilości 2.697 szt. o łącznej długości 47,4 km. 

Cała sieć wodociągowa (magistralna i rozdzielcza) wraz przyłączami 

wodociągowymi ma długość 142,1 km.  

 
Tabela nr. 27. Sieci i przyłącza wodociągowe w gminie Parczew (stan na dzień 31.12.2013 r.). 

Źródło: Gmina Parczew. 

I. Sieć wodociągowa: 

Lp. Wyszczególnienie 

Długość sieci wodociągowej   Przyłącza  Ogółem 

fi 300 fi 200 fi 150 fi 100 fi 80 
fi 
63 Razem wodociągowe sieć + przył 

km km km km km km km szt. km Km 

A U. W. Parczew 1,3 5,9 20,0 37,4 10,1 0,4 75,1 2467 37,3 112,4 

1 miasto Parczew 1,3 4,7 15,5 15,7 4,9 0,4 42,5 1762 17,5 60 

2 Wierzbówka       2,8 0,7   3,5 119 2,2 5,7 

3 Królewski Dwór   0,7   3 0,9   4,6 24 1,1 5,7 

4 Jasionka     1,3 3,8 1,8   6,9 169 5,4 12,3 

5 Koczergi       2,6 0,6   3,2 132 3,5 6,7 

6 Brudno       1,8 1,2   3,0 46 1,2 4,2 

7 Laski     2,4 3,2     5,6 99 3,3 8,9 

                                                           
67

 http://www.zukparczew.pl/joomlaPE/content/view/80/64/ 
 

http://www.zukparczew.pl/joomlaPE/content/view/80/64/
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8 Sowin   0,5 0,8 3,2     4,5 86 2,6 7,1 

9 Siedliki       0,8     0,8 15 0,2 1,0 

10 Szytki       0,5     0,5 15 0,3 0,8 

B U.W. Przewłoka     17,9 1,1 0 0 19,0 246 10 29,0 

1 Przewłoka     6,2 1,1     7,3 145 6,2 13,5 

2 Wola Przewłocka     3,5       3,5 41 1,3 4,8 

3 Zaniówka     7,4       7,4 54 2,0 9,4 

4 Welin     0,8       0,8 6 0,5 1,3 

C U.W. Tyśmienica     1,1 2,5 0,2 0 3,8 144 4,4 8,2 

1 Tyśmienica     1,1 2,5 0,2   3,8 144 4,4 8,2 

D Gm. Ostrów Lub.       1,1 0 0 1,1 38 1 2,1 

1 Babianka       1,1 0   1,1 38 1,0 2,1 

E Gm. Niedźwiada       1,1 0 0 1,1 12 0,6 1,7 

1 Kol. Babianka       1,1 0   1,1 12 0,6 1,7 

Ogółem  1,3 5,9 39 43,2 10,3 0,4 100 2 907 53,3 153,4 

 

Rodzaj sieci Magistralna Rozdzielcza Przyłącza    

Km 0,5 

99,6 

53,3 

  

Parczew gm. Parczew   

42,5 57,1   

 

 

 Na sieć wodociągową składa się część magistralna i rozdzielcza 

wodociągu o łącznej długości około 50 km (w tym ok. 46 km to sieć 

z ujęcia miejskiego, gdzie ok. 51 % znajduje się na terenach wiejskich), 

przyłącza stanowią zaś około 20 km (ok. 1 260 szt.). W ostatnich latach 

był dynamiczny wzrost budowy sieci wodociągowej na terenach 

wiejskich, przyczyną tego zjawiska były dotacje celowe (tj. Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz dotacje ze strony 

Wojewody). 

 

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY PARCZEW 

 

 Gmina Parczew obsługiwana jest przez 3 wodociągi zbiorowego 

zaopatrzenia (Parczew, Tyśmienic, Przewłoka),  które są administrowane 

przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie. Ponadto na 

terenie gminy Parczew działa 1 wodociąg lokalny należący do SPZOZ 

Parczew, z którego korzystają pacjenci i obsługa. Zaś mieszkańcy  
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Babianki są obsługiwani przez 2 wodociągi z sąsiednich gmin powiatu 

lubartowskiego o dobrej jakości wody.  

 Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Parczew mieści się w grupie 

wodociągów produkujących od 1000-10000m3 wody na dobę (1185 

m3/d), zaś wodociągi Tyśmienica i Przewłoka mieszczą się w grupie 

wodociągów produkujących <100 m3 wody na dobę. Dostarczają łącznie 

147888 mieszkańców gminy, z dobrej jakości wody korzystają wszyscy 

mieszkańcy gminy. Mieszkańcom gminy Parczew w sytuacji awarii 

wodociągu nie zabraknie wody, ponieważ została oddana do użytku 

wybudowana w ekspresowym tempie nowa sieć wodociągowa  

w miejscowości Królewski Dwór. Jakość wody z w/w wodociągów 

odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia. 

 

 

ROZDZIAŁ 6.6 GOSPODARKA ŚCIEKOWA 

 

 Dział Kanalizacji Sanitarnej Zakładu Usług Komunalnych  

w Parczewie Sp. z o.o. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia 

na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzenia ścieków (Decyzja Nr TI-7015/40/02). Dział 

zajmuje się bieżącą konserwację i eksploatację oczyszczalni ścieków wraz 

z 28-oma przepompowniami ścieków oraz siecią kanalizacji sanitarnej na 

terenie miasta i gminy Parczew oraz części gm. Siemień.  

 
 Do najważniejszych zadań eksploatacyjnych należy: 

1. Bieżące utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków 

2.  Utrzymanie w sprawności technicznej 22-u przepompowni znajdujących 

się na terenie gminy Parczew oraz 6-ciu na terenie gminy Siemień. 

3. Utrzymanie i bieżąca konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

gminy. 

4.  Usuwanie awarii powstających na sieciach kanalizacyjnych oraz 

przyłączach agregatem ciśnieniowym WUKO. 
  

Dział obejmuje swoją obsługą sieć kanalizacji sanitarnej: 

1. Grawitacyjną o średnicy od 800 mm do 200 mm o długości 35,0 km, 

2. Tłoczną od średnicy 160 mm do 90 mm długości 5,7 km, 

3. oraz przykanaliki sanitarne o długości 18,0 km (1624 szt). 
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 ZUK ogółem obsługuje sieć wraz z przyłączami kanalizacyjnymi 

o długości ponad 58,7 km. 

 

 2010 2011 2012 

Odsetek % 
ludności 
korzystający 
w gminie  
z sieci. 

Sieć 
wodociągowa 

77,3% 77,6% 78,1% 

Sieć 
kanalizacyjna 

63,6% 63,6% 70,1% 

 

Tabela nr. 28. Odsetek % ludności korzystający w gminie z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

GUS 

 Gmina Parczew posiada mniej sieci kanalizacyjnej w porównaniu z siecią 

wodociągową. Na terenie gminy, tam gdzie brak jest zbiorczych systemów 

kanalizacji sanitarnej a mieszkańcy korzystają z wody w sposób zorganizowany, 

(wodociąg, lokalne ujęcie) znajdują się zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki 

są wywożone taborem asenizacyjnym do miejskiej oczyszczalni, na punkt 

zlewny. Tu ścieki poddawane są dodatkowej obróbce, a następnie łączą się ze 

ściekami odpływającymi grawitacyjnie. Dlatego też należy dokończyć budowę 

sieci kanalizacyjnej na ternie gminy – szczególnie na obszarze poza miastem, jak 

również zmodernizować funkcjonującą oczyszczalnię ścieków. Przepustowość 

oczyszczalni ścieków (średniodobowa - faktyczna) wynosi 1.284 m3/dzień  

w 2009 roku, 1.407 m3/dzień w 2010, 1.413 m3/dzień w 2011. Ludność 

obsługiwana przez oczyszczalnię w ilości ogółem ma tendencję wzrostową Ilość 

ścieków oczyszczonych następuje niewielka tendencja wzrostowa o ok. 10% 

rocznie. Ilość mieszkań podłączonych do kanalizacji w liczbie mieszkań ogółem 

(na podst. przyłączy) wynosi 1640 w 2009 roku, 1680 w 2010 (Sowin i Parczew 

„rolny”), 2006 w 2011 (186 przyłączy w Jasionce). Długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej 61,6km w 2009roku i zwiększyła się o 22,7 km w 2011 roku 

(wzrost o 27 %). 

 

 Dzięki dofinansowaniu z unijnego Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich aż 37 gospodarstw w gminie Parczew otrzymało przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. Mieszkańcy nic nie zapłacili, bo inwestycję w 75%. 

pokryły unijne środki, a resztę dołożyła gmina. Przetarg na budowę i montaż 

oczyszczalni został już ogłoszony. Instalacje powstają u mieszkańców Przewłoki, 

Woli Przewłockiej, Zaniówki, Tyśmienicy, Buradowa, Babianki oraz Królewskiego 

Dworu. Wcześniej korzystali ze zbiorników bezodpływowych, czyli szamba. 

 Mieszkańcy Parczewa oraz okolicznych wsi są przyłączeni do miejskiej 

sieci kanalizacyjnej, która wymaga modernizacji. Natomiast oczyszczalnie 
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przydomowe powinny być budowane tam, gdzie ze względu na odległość nie 

można doprowadzić sieci kanalizacyjnej. 

 

 

ROZDZIAŁ 6.7 GOSPODARKA ODPADAMI 

 

 Dział Komunalny Zakładu Usług Komunalnych w Parczewie Sp. 

z o.o. świadczy usługi dla ludności i podmiotów gospodarczych na terenie miasta 

i gminy Parczew oraz gmin sąsiednich: Wisznice, Siemień, Podedwórze, Jabłoń  

i Milanów.  

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY 

PARCZEW ZA 2013 r., Parczew, dnia 11 kwietnia 2014 r.- w opracowaniu Monika 

Laszewska, Renata Chomicz. 

 

 

Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

 Na terenie Gminy Parczew nie ma możliwości przetwarzania 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową, przekazywane są do 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska; 

Bielskie Wodociągi i kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej 

Podlaskiej, ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska.  

 

 Selektywnie zebrane odpady komunalne przekazywane są do 

instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania 

z odpadami oraz zasadą bliskości. 

 

 

DANE STATYSTYCZNE: 

 

1. Liczba mieszkańców. na dzień 31.12.2012r. wg. GUS (faktyczne miejsce 

zamieszkania)  - 14860 osób,  

 systemem objęto: 13400 osób,  

 zebrano: 2618 deklaracji.  
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 liczba nieruchomości, co do których nie została złożona 

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 83 (stan na 31.12.2013 r.). 

 W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli powyższej 

deklaracji, wystosowano wezwania celem spełnienia ustawowego obowiązku.  

 

2. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Parczew w 2013 

roku to 2488,96 Mg.  

 Ilość zmieszanych odpadów komunalnych: 1529,5 Mg, 

 Ilość odpadów zielonych: 0 Mg,  

 Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy: 

32,04 Mg. 

 

Tabela nr. 29. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych z wyszczególnieniem masy odebranych 

odpadów komunalnych i sposobem zagospodarowania odpadów komunalnych.  

Źródło: Gmina Parczew. 

 

RODZAJ ODEBRANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH
4)

 

MASA ODEBRANYCH 

ODPADÓW 

KOMUNALNYCH
5)

 

[MG] 

SPOSÓB 

ZAGOSPODAROWANIA 

ODEBRANYCH 

ODPADÓW 

KOMUNALNYCH
6)

 

Niesegregowane odpady komunalne 1529,5 D-5 

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 260,9 R-12 

Szkło 220,32 R-12  

Zmieszane odpady opakowaniowe 57,4 R-12 

Opakowania ze szkła 285,7 R-12 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

19,6 R-12 

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 23,9 D-5 

Odpady ulegające biodegradacji 31,1 Kompostowanie 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211 

32,04 D-5 

Zużyte opony 28,5 R-12 
 

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji oraz osiągnięty poziom recyklingu. 

 

 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania to 45,1%68, a osiągnięty 

                                                           
68 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 
ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676), dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających 
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poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła to 76,31%69. 

 

 

ROZDZIAŁ 6.8 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ70 

 

 Sieć dystrybucyjna energii eklektycznej na terenie gminy Parczew 

została wybudowana przez EWE energia Sp. z o.o. Sieć pochodzi z roku 2007 i do 

dnia dzisiejszego jest rozbudowywana. Stan techniczny określa się jako bardzo 

dobry. Wszystkie sieci wybudowano z materiałów nowej generacji,  

z zastosowaniem najwyższych standardów technicznych. 

 Według stanu obecnego moc zainstalowanych transformatorów 

wykorzystywana jest w szczycie w ok. 70%. Największe obciążenie w szczycie 

wynosi ok. 11,1 MW. Zapas mocy transformatorów i korzystne powiązanie  

z krajowym systemem energetycznym są dodatkowym atutem (nie tylko 

promocyjnym) rozwoju inwestycyjnego. Dodatkowo na terenie gminy są 

realizowane oraz są przygotowywane inwestycje związane z produkcją energii 

elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.71 

Tabela nr. 30. Zużycie energii elektrycznej w gminie. GUS 

 

 Gmina Parczew wraz z gminami sąsiednimi przygotowuje inwestycję 

dotyczącą montażu kolektorów słonecznych na terenie posesji prywatnych. 

Projekt jest realizowany przez Gminę Parczew wraz z 5 gminami z „Doliny 

Zielawy” obejmie budowę 1000 kolektorów słonecznych z czego 500 na terenie 

gminy Parczew, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2007- 2013, działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. 72 

                                                                                                                                                                           
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. na dzień 16 lipca 2013 
r. wynosi 50%. 
69 Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 
645), poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali tworzyw sztucznych, szkła w 2013 r. wynosi 12%. 
70

 http://www.miastoparczew.bip.lublin.pl/upload/pliki/zalozenia_do_planu_zaopatrzenia.pdf  
71

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy 
Parczew. 
72

 ibidem. 

http://www.miastoparczew.bip.lublin.pl/upload/pliki/zalozenia_do_planu_zaopatrzenia.pdf
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 Gmina Parczew rozważa możliwość realizacji inwestycji dotyczącej 

budowy farmy fotowoltaicznej. Na chwilę obecną zakłada się dwa warianty:  

W pierwszym Gmina Parczew będzie samodzielnie inwestorem ale jeśli nie 

uzyska dofinansowania to będzie realizowany drugi wariant: Gmina Parczew 

wraz z prywatnym inwestorem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Docelowa moc to ok. 3 MW i włączenie do pobliskiego GPZ.73 

Pożądane kierunki zmian powinny uwzględniać: 

 realizację inwestycji umożliwiających produkcję energii elektrycznej  

z odnawialnych źródeł energii, 

 planowanie i realizację inwestycji m.in. przez Gminę Parczew 

z uwzględnieniem efektywności energetycznej (np. rozważenie 

budowy oświetlenia hybrydowego na obszarach, gdzie występuje 

zabudowa rozproszona, stosowanie czujników zmierzchowych), 

 stopniowe zastępowanie dotychczas stosowanych urządzeń 

elektrycznych sprzętami charakteryzującymi się mniejszym poborem 

energii elektrycznej. 

 Sieć gazowa budowana jest w technologii PE74 (PE 80 i PE 100  

w zakresie średnic 63, 110, 160, 250) o ciśnieniu 5 bar. Wybudowana sieć ma 

charakter rozgałęźny. Planuje się, że w miarę wzrastających potrzeb sieć gazowa 

może być rozwijana z zamiarem tworzenia układów pierścieniowych sieci 

dystrybucyjnej umożliwiającej dostawy z różnych kierunków (w najbliższych 

latach nie przewiduje się wymiany lub modernizacji sieci gazowych na większą 

skalę; nie przewiduję się również większej rozbudowy w najbliższym czasie). Na 

obszarach, gdzie występuje sieć prowadzona jest rozbudowa istniejących 

rurociągów (tzw. zagęszczenie oraz podłączanie nowych klientów). Sieć gazowa 

zasilana jest gazem wysokometanowym grupy E (GZ-50). 

 

NA TERENIE GMINY PARCZEW WYSTĘPUJE NASTĘPUJĄCA SIEĆ: 

 sieć gazowa średniego ciśnienia o długości około 25,24 km 

 przyłącza gazowe 48 szt. (stan w 2011 r.)  

 ilość odbiorców bezpośrednich 45 szt. – w kolejnych latach 

planowane są podłączenia zarówno klientów indywidualnych, jak 

                                                           
73

 ibidem. 
74

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy 
Parczew. 



SRGP 2014-2020 111 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW  2014-2020,                                                                                  
oprac. esse  Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. | Poufne 

 
 

również przemysłowych. Zużycie gazu będzie się utrzymywało na 

podobnym poziomie. 

 Maksymalna przepustowość sieci gazowych (max. przepustowość 

stacji zasilającej) wynosi Q=4000 m3/h. 

 Obecnie wykorzystywana moc na stacji redukcyjnej I0 (zasilającej) 

wynosi Q=1300 m3/h. W związku z powyższym występuje znaczna 

rezerwa przepustowości.75 

 
Rysunek 33. Rozmieszczenie sieci gazowej na terenie Parczewa.

76
 

 
Tabela nr. 31. Stan zgazyfikowania gminy Parczew. GUS. 

 2010 2011 2012 
Odsetek % 

ludności 
korzystający w 

gminie  
z sieci. 

Sieć 
gazowa 

0,6% 1,8% 1,9% 

 

                                                           
75

 ibidem. 
76

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy 
Parczew. 
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 Z danych przedstawionych przez operatorów infrastruktury zakresie 

dostaw ciepła, energii elektrycznej oraz paliw gazowych wynika, że:-  

w zakresie energii elektrycznej istnieją możliwości zapewnienia dostaw energii 

dla potrzeb gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych. Operator 

sieci elektroenergetycznych będzie rozwijał sieć w przypadku powstawania 

nowej zabudowy.77 

 W zakresie sieci ciepłowniczej – rodzaj wykorzystywanego paliwa oraz 

zmiany prawa w odniesieniu do kotłowni wykorzystujących węgiel nie umożliwią 

zapewnienia dostaw ciepła w okresie kolejnych 15 lat. W przypadku braku 

zapewnienia produkcji ciepła powstającego z wykorzystaniem OZE (np. 

ciepłociąg z biogazowni) konieczne (np. ciepłociąg z biogazowni) konieczne 

będzie podjęcie działań dotyczących modernizacji ciepłowni związanej  

z zastosowaniem innego paliwa (np. paliwa gazowe). Brak spełnienia wymagań 

prawa może być przyczyną naliczania kar, które w spowodowałby wzrost cen 

usług w zakresie dostaw ciepła. 

- mieszkańcy oraz podmioty, które nie korzystają z miejskiej sieci 

ciepłowniczej będą stosowali indywidualne rozwiązania w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło. 

- w obrębie obszaru, gdzie obecnie występuje sieć gazowa, operator 

tego systemu jest w stanie zaspokoić potrzeby związane  

z wykorzystaniem tego paliwa. Planowane jest zagęszczanie sieci w tym 

obszarze, dzięki czemu będzie możliwość przyłączania nowych 

odbiorców. Dystrybucję gazu bezprzewodowego prowadzi ZUK Parczew 

– działalność na podstawie koncesji Nr OPC/4921/2762/OLB/2004/ASZ 

na obrót paliwami ciekłymi: 

 gazu propan-butan luzem na stacji auto-gazu; 

 gazu propan-butan w butlach 11 kg, a także w butlach 2kg, 3 

kg  

i 5 kg; 

 gazów technicznych: tlenu, acetylenu ,dwutlenku węgla, 

argonu; 

  sprzedaż części do kuchenek i piecyków gazowych. 

 

                                                           
77

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy 
Parczew. 
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 Źródło ciepła wykorzystywane przez ZUK Sp. z o.o. jest zaliczane 

do źródeł małych poniżej 20MWt w paliwie. W związku z tym po roku 

2016 dla tego źródła będą obowiązywały mniejsze obostrzenia  

w porównaniu do źródeł ciepła o większej mocy. Pomimo tego 

należałoby zmodernizować system odpylania, dzięki czemu ograniczone 

zostałoby pylenie oraz emisja gazów. Obiekty, które nie korzystają  

z ciepła pochodzącego z miejskiej sieci ciepłowniczej wykorzystują 

własne źródła ciepła. W większości przypadków produkcja ciepła  

w źródłach indywidualnych oparta jest na wykorzystaniu paliw stałych – 

węgla oraz drewna, co jest rozwiązaniem niekorzystnym ze względu na 

wysoki poziom emisji zanieczyszczeń z tego typu źródeł energii. 

Wykorzystanie źródeł ciepła na paliwo stałe wiąże się z niższymi kosztami 

paliwa stałego w porównaniu do paliwa gazowego. Dodatkowo 

stosowanie paliwa gazowego wymagałoby poniesienia przez operatora 

systemu dużych nakładów inwestycyjnych na rozbudowę sieci gazowej, 

co przy małym zainteresowaniu wykorzystaniem tego typu paliwa 

powoduje, że operator systemu nie jest zainteresowany rozbudową sieci. 

W celu ograniczenia zużycia energii przez odbiorców indywidualnych 

zaleca się prowadzenie kampanii informacyjnych na temat możliwości 

stosowania rozwiązań zapewniających efektywność energetyczną, w tym m.in. 

na temat budownictwa pasywnego. W celu ograniczenia zużycia energii 

przez JST zaleca się również zastosowanie alternatywnych źródeł 

energii w m. in. oświetleniu miasta i gminy.78 

 

 W Wojewódzkim Programie Rozwoju Alternatywnych Źródeł 

Energii w Województwie Lubelskim. wskazano, że dla rozwoju 

gospodarczego ważną rolę odgrywa energia, a odnawialne źródła 

energii najczęściej mają charakter zasobów lokalnych i jako takie 

powinny wywierać duży wpływ na rozwój gmin, politykę energetyczną  

i plany rozwoju. Wskazano również, że opracowanie założeń 

zaopatrzenia gminy w energię elektryczną oraz paliwa z uwzględnieniem 

zwiększonego udziału odnawialnych źródeł energii może stanowić „siłę 

napędową” dla rozwoju tej energetyki, a w rezultacie stanowić czynnik 

pobudzający rozwój regionalny. Jako korzyści ekonomiczne wynikające 

ze stosowania odnawialnych źródeł energii wymieniono:79 

 regionalny rozwój gospodarczy; 

                                                           
78

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy 
Parczew. 
79

 ibidem. 
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 dodatkowe źródła dochodów dla producentów i rolników  

z regionu (poprzez zagospodarowanie nieużytków rolnych do 

produkcji roślin energetycznych oraz rolniczych odpadów 

poprodukcyjnych na cele energetyczne); 

 niższe koszty produkcji energii; 

 dodatkowe miejsca pracy dla ludności; 

 

 Ponadto warto dodać, że dobrze rozwinięta infrastruktura 

techniczna i organizacyjna zaopatrzenia w energię konwencjonalną nie 

skłania do inwestowania w OZE. Jednak warto planować rozwój 

energetyki wodnej. Zasoby wodno-energetyczne rzeki Piwonia, która 

przepływa przez miasto Parczew, określono następująco: przepływ średni 

(m3/s): 1,5 moc (MW): 0,47 zasoby energetyczne: (GWh): 4,12. Na 

terenie gminy Parczew jako istniejącą budowlę piętrzącą w zlewni rzeki 

Wieprza możliwą do wykorzystania energetycznego wymieniono jaz 

Przewłoka (lokalizacja hydrologiczna: km 19+200; potencjalna moc MEW 

(kW): 15,8 ;własność WZMiUW; funkcja obiektu wg Programu Małej 

Retencji: energetyczna). Wśród planowanych budowli piętrzących  

w zlewni rzeki Wieprz (na terenie gminy Parczew), które będą możliwe 

do wykorzystania energetycznego wymienia się jaz Tyśmienica (km 

49+000): potencjalna moc MEW (kW): 13; funkcje obiektu wg Programu 

Małej Retencji: retencyjna oraz nawodnienie.80 

 Należy pamiętać, że gmina Parczew znajduje się w obrębie 

obszarów o największych zasobach energetycznych wiatru na terenie 

woj. lubelskiego. Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem 

energii wiatru w p w porównaniu z produkcją energii w elektrowni 

węglowej przynosi pozytywne skutki ekologiczne związane z uniknięciem 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jako uciążliwości związane  

z energetyką wiatrową wymieniono natomiast81: 

 pogorszenie walorów krajobrazowych 

 wpływ na migrację ptaków wędrownych 

 występowanie uciążliwości dla ludzi w postaci hałasu oraz 

powodowanie niepokoju optycznego 

 wskazano również, że elektrownie wiatrowe nie 

wytwarzają dźwięków o dużym natężeniu, jednak 

                                                           
80

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy 
Parczew. 
81

 ibidem. 
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problemem jest monotonność dźwięku i jego długotrwałe 

oddziaływanie na psychikę człowieka. 

 negatywne oddziaływania na migrujące ptaki mogą być 

wyeliminowane poprzez wykluczenie lokalizacji elektrowni 

na szlakach stałych wędrówek ptaków. 

 W kwestii dotyczącej ochrony walorów krajobrazowych 

wskazano, że wymagana jest szczególna ostrożność w wyborze lokalizacji 

inwestycji ze względu na znaczny wpływ elektrowni wiatrowych na 

pogorszenie walorów krajobrazowych. 
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Rozdział 7 
 

GOSPODARKA GMINY, W TYM ROLNICTWO. 
 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  
 

 

Z przeprowadzonych na terenie gminy badań opinii mieszkańców 

wynika, że więcej mieszkańców – niezależnie czy z obszaru miasta czy wsi – 

ocenia sytuację ekonomiczną gminy jako złą. Głównym czynnikiem, który wg 

mieszkańców jest w największej mierze winny złej sytuacji ekonomicznej to 

wysoki poziom bezrobocia w gminie i braku ofert pracy (aż 73% 

ankietowanych wskazało w pierwszej kolejności na ten czynnik jako źródło 

problemów). Następnym powodem złej sytuacji ekonomicznej jest brak 

inwestorów – jak czytamy z komentarzy ankietowanych brakuje inwestorów  

w postaci choćby małych i średnich przedsiębiorstw, którzy tworzyliby nowe 

miejsca pracy. Pozostałe czynniki wpływające na niski poziom rozwoju 

ekonomicznego gminy to: 

1. Niskie dochody mieszkańców. 

2.  Brak skutecznych pomysłów władz na rozwiązywanie 

problemów gospodarczych (brak Inkubatora Rozwoju Przedsiębiorczości 

lub Agencji Rozwoju Gminy). 

3. Brak owocnej współpracy na linii władze gminy a władze 

Starostwa Powiatowego w Parczewie w celu promocji terenów 

inwestycyjnych. 

4. Brak szybkiej nowoczesnej kolei do stolicy. 

5. Brak terenów inwestycyjnych kompleksowo uzbrojonych. 

 

Niestety dotychczas nie udało się utworzyć w Parczewie fili Parku 

Technologicznego na rzecz rozwoju produkcji energii z odnawialnych źródeł 

energii. Władze lokalne przewidują zagospodarowanie budynku 

poprzemysłowego obok oczyszczalni ścieków, w celu zorganizowania tam 

ośrodka o charakterze edukacyjno-informacyjnym.  

Nie istnieje Specjalna Strefa inwestycyjna gminy Parczew, która mogłaby 

pobudzić rozwój przedsiębiorczości. Gmina posiada wytyczone miejsce pod 
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specjalną strefę ekonomiczną. Jest to teren ulokowany w południowo- 

zachodnim skraju miasta, począwszy od Al. Jana Pawła II, wzdłuż ulicy Polnej, 

pomiędzy ulicami Laskowską (droga woj. 813) a linią kolejową Lublin-Lubartów. 

Dzięki temu teren posiada dogodny dojazd z różnych stron drogami 

utwardzonymi. Linia kolejowa w tym miejscu posiada ładownię kolejową lub 

mijankę kolejową, z drogą dojazdową wzdłuż obydwu torów. Wzdłuż toru od 

strony ulicy Składnicowej teren jest oświetlony, znajdują się tam pozostałości 

kolejowej rampy towarowej i terminalu. Po stronie drugiego toru znajduje się 

dawny budynek dworca PKP Parczew. Niniejsza infrastruktura w obszarze Strefy 

pozwala projektować działalności wymagające/korzystające z transportu 

kolejowego, zwłaszcza kontynuując dalsze prace modernizacyjne nawierzchni 

torowej prowadzone przez PKP SA Centrum Realizacji Inwestycji Oddział  

w Lublinie w obecnym czasie82.  

W obrębie Strefy znajdują się działki niezabudowane stanowiące 

własność prywatną, własność gminy Parczew i własność Skarbu Państwa. 

Strefa wymaga jeszcze przeprowadzenia prac jej wydzielenia i umocowania 

jako „Specjalna Strefa Inwestycyjna”, uzbrojenia działek niezabudowanych, 

uregulowania stosunku prawnego działek, zwłaszcza należących do Skarbu 

Państwa. 

Oferta inwestycyjna jest kompleksowo przygotowana, dostępna  

z pozycji Internetu, co daje możliwość dość przejrzystego się z nią zapoznania 

(pierwszy kontakt), bez konieczności przyjeżdżania na miejsce. Dostępna jest  

w formie prezentacji interaktywnej na stronie: 

http://parczew.nazwa.pl/parczew/index.html 

 

 

GŁÓWNI PRACODAWCY.83 

 W mieście zarejestrowanych jest ok. 1000 podmiotów gospodarczych.  
W większości są to firmy małe. Do największych należą: 

 Fabryka Kabli Elpar; 

 Huta Szkła Gospodarczego „Odrodzenie” będąca własnością 
Tadeusza Wrześniaka – która produkuje szkło stołowe gładkie 
i zdobione, ręczna produkcja tego zakładu jest w większości wysyłana 
za granicę, 

 Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie; 

                                                           
82

 Zobacz: Rynek Kolejowy, 17.02.2014, http://www.rynek- 
kolejowy.pl/50894/ciag_dalszy_modernizacji_linii_nr_30.htm 
83

http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Lokalny_Program_Rewitalizacji_miasta_PARCZE
W_2009.pdf  

http://parczew.nazwa.pl/parczew/index.html
http://www.rynek-/
http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Lokalny_Program_Rewitalizacji_miasta_PARCZEW_2009.pdf
http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Lokalny_Program_Rewitalizacji_miasta_PARCZEW_2009.pdf
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 Wytwórnia Mas Bitumicznych PRDM; 

 Oddział Produkcyjny SM w Radzyniu Podlaskim „SPOMLEK”, zakład 
Produkcyjny w Parczewie wytwarza przetwory mleczne wysokiej 
jakości i posiada certyfikat ISO 9002, jako jeden z kilku polskich 
zakładów mleczarskich może eksportować swoje wyroby do krajów 
Unii Europejskiej, 

 Składy Budowlane, 

 Szwalnia, 

  Wytwórnia Octu i Musztardy (wytwarzająca musztardę, ocet  
i ketchup), 

 Pieczarkarnia, 

 ZPCH Alma Sp. z o.o. – Zakład Cukierniczy, 
 

a także administracja, filie banków, usługi łączności i komunalne. 
 
Oprócz tego: 

 

 Spółdzielnia Pracy Nowość producent szerokiego asortymentu 
wyrobów cukierniczych; zakład pracy chronionej,  

 Pro- Hand spółka z o.o. prowadząca tucz trzody chlewnej w cyklu 
zamkniętym oraz handel maszynami rolniczymi, posiadająca własną 
mieszalnię pasz, 

 Meblarska Spółdzielnia Pracy produkująca galanterię drzewną  
i meble dziecinne wysyłane na niemiecki rynek, 

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych; wykonawca 
specjalistycznych robót drogowych i mostowych, producent 
prefabrykatów drogowych, 

 Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. eksploatujący ujęcie wody, 
sieć wodociągową i kanalizacyjną, oczyszczalnię ścieków, wysypisko 
gminne i ciepłownię miejską. Jest wykonawcą robót ziemnych  
i wodno – kanalizacyjnych, 

 Parster Spółka z o.o.; wykonawca sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz robót 
ogólnobudowlanych i ziemnych. Prowadzi sprzedaż artykułów 
spożywczych, sanitarnych i budowlanych, świadczy usługi 
hotelarskie, gastronomiczne i pralnicze. Produkuje we własnej 
piekarni pieczywo w szerokim asortymencie.  

 
 Miejsca pracy rozłożone są na terenie całej gminy ze wskazaniem na 
miasto Parczew, stanowiąc strukturę mieszkaniowo-usługową. Tereny 
przemysłu i rozwoju biznesu lokalizowane są w dobrze skomunikowanym 
rejonie dworca i linii kolejowej, co zapewnia najbardziej ekonomiczną ich 
obsługę. W ramach prac związanych z uaktualnieniem Planu Zagospodarowania 
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Przestrzennego Gminy planuje się wyznaczenie atrakcyjnych terenów 
inwestycyjnych poza granicami administracyjnymi Miasta. 

 
 Sektor prywatny stanowi 95,8% ogółu podmiotów zarejestrowanych  
w rejestrze regon, z czego największą grupą są osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą (75% ogółu). W poszczególnych latach można 
zauważyć zróżnicowane tendencje. Do roku 2003 była widoczna tendencja 
wyraźnie wzrostowa, po czym nastąpił spadek, który utrzymywał się do 2007r. 
W 2008r. nastąpił ponowny wzrost- 3% w stosunku do roku poprzedniego. 
 
 

Tabela nr. 32. Podmioty gospodarcze w gminie Parczew w 2009 i 2012 roku. GUS 
 

 
 

 

PROBLEMY Z JAKIMI STYKA SIĘ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TO: 

 zły stan dróg dojazdowych do gminy 

 rozproszona sieć zabudowy na terenie Miasta, 

 położenie z dala od jakichkolwiek stref aktywności gospodarczej 
(wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
lubelskiego), 

 słabe wykorzystanie zbiornika wodnego (zalewu), 

 słabe wykorzystanie potencjału środowiskowego Miasta  
w turystyce, 
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 średnie zainteresowanie przedsiębiorców terenami 
inwestycyjnymi, 

 brak wystarczających działań w zakresie tworzenia nowych miejsc 
pracy, 

 niewystarczająca aktywność miejscowych przedsiębiorców. 
 

 W Parczewie znajdują się dwa targowiska stałe. Ich łączna 

powierzchnia sprzedażowa wynosi łącznie 6458 m2 w powierzchni 

13454m2 ogółem. Roczne wpływy z opłaty targowej na targowiskach 

stałych i sezonowych wyniosły ogółem 119,9 tyś. zł. W 2003r. działało 

20054 sklepów, z których tylko dwa nie były własnością sektora 

prywatnego. Sklepy zatrudniają ponad 500 osób. W Parczewie 

funkcjonuje 5 stacji paliw. Obecnie powstają dwie galerie handlowe.84 
 
 
 
 

Tabela nr. 33. Sektor publiczny w 2009 i 2012 roku. GUS 
 

 
 

 

                                                           
84

http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Lokalny_Program_Rewitalizacji_miasta_PARCZE
W_2009.pdf 
 

http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Lokalny_Program_Rewitalizacji_miasta_PARCZEW_2009.pdf
http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Lokalny_Program_Rewitalizacji_miasta_PARCZEW_2009.pdf
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Tabela nr.34 Sektor prywatny w 2009 i 2012 roku. GUS 

 

 
 

 

 
Tabela nr. 35. Zestawienie podmiotów gospodarczych według PKD. GUS 
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Tabela nr. 36.  Podmioty gospodarcze według klasy wielkości. GUS 

 
 

 

 Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Parczew na terenie miasta i gminy Parczew podmioty 

gospodarcze wg przedmiotu działalności przedstawia poniższe zestawienie: 

 Handel - 36, w tym stałe punkty handlu detalicznego  

w miejscowościach: Brudno - 2, Jasionka - 2, Koczergi - 4, Laski - 2, 

Przewłoka - 2 (w tym handel drewnem), Sowin - 3, Wierzbówka - 1, 

Tyśmienica - 4, Królewski Dwór - 1. 

 Usługi transportowe - 16. 

 Mechanika pojazdowa, blacharstwo, lakiernictwo, naprawa części - 

8, 

 Murarstwo, usługi remontowo-budowlane, usługi malarskie - 8. 

 Ślusarstwo - 3. 

 Stolarstwo - 3. 

 Fryzjerstwo, usługi kosmetyczne - 3. 

 Działalność usługowa wielobranżowa - 5. 

 

 Po jednym podmiocie w obszarach: Lastrykarstwo – 1; Ślusarstwo, 

stolarstwo – 1; Pokrywanie podłóg i ścian – 1; Handel produktami naftowymi – 

1; Dystrybucja instalacji gazu propan-butan, sprzedaż gazu do pojazdów 

samochodowych – 1; sprzedaż gazu w butlach – 1; Roboty ziemne i wodno-

kanalizacyjne – 1; Usługi w zakresie oczyszczania – 1; Naprawa, montaż anten 

satelitarnych – 1; Usługi elektryczne i elektrotechniczne – 1; Malowanie szkła 

i porcelany – 1; Usługi leśne – 1; Szewstwo – 1; Wypożyczalnia naczyń – 1; 

Usługi protetyczne – 1; Usługi biurowe – 1; Usługi dydaktyczne w zakresie 

księgowości - 1. 
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 Podmioty gospodarcze w podziale na miejscowości i przedmiot 

działalności gospodarczej funkcjonujące na terenie gminy przedstawiono 

poniżej: 

 BABIANKA – 1 podmiot gospodarczy 

 BRUDNO – 8 podmiotów gospodarczych 

 JASIONKA – 24 podmioty gospodarcze 

 KOCZERGI – 27 podmiotów gospodarczych 

 KRÓLEWSKI DWÓR – 7 podmiotów gospodarczych 

 LASKI – 9 podmiotów gospodarczych 

 PRZEWŁOKA – 6 podmiotów gospodarczych 

 SOWIN – 6 podmiotów gospodarczych 

 TYSMIENICA – 11 podmiotów gospodarczych 

 WIERZBOWKA – 6 podmiotów gospodarczych 

 WOLA PRZEWŁOCKA – 1 podmiot gospodarczy 

 Działalność produkcyjna na terenie gminy Parczew nie stanowi 

znaczącego sektora gospodarki gminy, ponieważ brakuje grup producenckich  

i zainteresowania ze strony dużych zakładów. Jednak w ostatnich latach 

obserwuje się zainteresowanie innowacyjnym biznesem np. firma Elpar. 

a terenie gminy funkcjonują  następujące zakłady produkcyjne: Zakład Wyrobów 

Tekstylnych w Przewłoce,  Zakład Przetwórstwa Ziemniaka w Przewłoce. Do 

głównych zakładów produkcyjnych na terenie miasta Parczew należą: 

Wytwórnia Octu i Musztardy, Producent wyrobów cukierniczych Spółdzielnia 

Pracy „Nowość", Huta Szkła Gospodarczego, Meblarska Spółdzielnia Pracy, 

Zakład Wyrobów Metalowych DONG SEO DMP sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowo-Mostowych. 

 Brak wyraźnej specjalizacji gminy sprawia, że jej oferta jest mało 

widoczna na rynku, dlatego warto rozwijać dialog z przedsiębiorcami np. 

powołując ciało doradcze i wspólnie tworzyć przestrzeń do wsparcia 

przedsiębiorczości. Budując przewagę konkurencyjną gmina powinna wspierać 

powstawanie grup producenckich i instytucji wsparcia biznesu. 

 Ze względu na duży procent bezrobocia trzeba rozważyć budowę 

kompleksowego planu rozwoju przedsiębiorczości lokalnej (również na 

obszarach wiejskich) typu wioska (miasteczko) tematyczne, które umożliwi 

zatrudnienie wielu osób. W horyzoncie 2014-1020 należy wzmocnić promocję 

gospodarczą gminy w celu pozyskania inwestorów strategicznych. 
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 Istotną sprawą dla rozwoju gospodarki gminy Parczew będą działania 

powiatu i regionu. Inspiracją obecnych działań gminy Parczew powinny być 

wyzwania rozwojowe, przed którymi stoi obecnie województwo lubelskie, 

zwłaszcza konieczność przełamania syndromu relatywnie niskiego poziomu 

rozwoju. Jednak syndrom ten sam w sobie jest wyrazem bardziej 

fundamentalnych mechanizmów ewolucyjnych, stąd jego przerwanie może być 

(w dużej mierze) kwestią regionalnej strategii innowacji i stworzenia nowych 

przewag konkurencyjnych opartych – w myśl strategii Europa 2020 – na 

inteligentnej specjalizacji. 

 Oczekiwany wzrost produktywności zasobów gminy Parczew będzie tak 

jak w przypadku Województwa Lubelskiego zależny od zdolności absorpcyjnej 

gospodarki, która w obecnej chwili jest stosunkowo słaba. Dlatego jednym 

z głównych założeń aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji WL jest oparcie 

transformacji struktury gospodarczej województwa na zwiększaniu zdolności 

absorpcyjnej regionalnej gospodarki, oznaczającej potencjał pozyskiwania 

i przyswajania (potencjalna zdolność), oraz przekształcania i wykorzystania 

(skonsumowana zdolność) nowej wiedzy technologicznej i organizacyjnej. 

Łącznie, wszystkie cztery wymiary zdolności absorpcyjnej (pozyskanie, 

przyswojenie, przetworzenie i wykorzystanie) umożliwią gospodarce regionalnej 

rekonfigurację bazy zasobowej i adaptację do zmieniających się warunków 

rynkowych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.85 

 Najważniejszą sprawą w latach 2014-2020 będzie komercjalizacja wiedzy 

i rozwój technologii, dlatego ważne jest aby coraz więcej przedsiębiorstw 

opracowywało strategię rozwoju i realizowało współpracę z uczelniami. 

 Przedsiębiorcy (w badaniach ankietowych i wywiadach 2014) wskazali, 

że na mapie celów strategii rozwoju Gminy Parczew powinny znaleźć się 

następujące propozycje: 

1. budowa dróg dojazdowych, a w szczególności drogi 819 do Lublina. 

2. budowa produktu turystycznego, a w szczególności rozwój gospodarki 

poprzez turystykę. 

3. powołanie Społecznej Rady Biznesu oraz utworzenie Parczewskiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości. 

4. rozwój szkolnictwa zawodowego i podnoszeniem kwalifikacji (obecnie 

rozpoczął się nowy projekt prowadzony przez Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne, kierowane w Parczewie przez zespół szkół dotyczący 

                                                           
85

 Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego. 
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programu stażowego – staż u pracowników dla ok. 300 uczniów 

czterech techników (wartość projektu: 4 mln zł). 

5. budowa specjalnej strefy ekonomicznej. 

6. budowa sieci współpracy np. grupy producenckie. 

7. powstawanie pozarolniczych działalność. 

8. obniżenie kosztów energii i budowa energetyki opartej na wodzie  

i energii słonecznej. 

9. wsparcie przedsiębiorstw korzystnymi przepisami podatkowymi. 

10. rozwój nowoczesnych technologii i współpracy z uczelniami wyższymi 

takich jak np. Elpar; rozwój produkcji spożywczej jak np. Gospodarstwo 

Pana Sidora czy octowni; produkcja para i farmaceutyków w ramach 

biomedycyny; produkcja nawozów sztucznych; świadczenie usług: 

medycznych, prozdrowotnych, turystycznych i edukacyjnych. 

11. wzmacnianie gospodarki Gminy Parczew poprzez B+R np. inteligentny 

system zarządzania atrakcjami turystycznymi; wsparciem MŚP. 

12. ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez właściwą 

strategię marki i produktu turystycznego. 

13. ochrona wód i energetyka w oparciu o Kanał Wieprz-Krzna. 

14. rozwój miejsc i projektów związanych z ekonomią społeczną  

i integracją społeczną. 

15. rewitalizacja miejsc służących aktywizacji społecznej. 

 

 Gmina Parczew należy do najaktywniejszych JST w województwie 

lubelskim jeżeli chodzi o przygotowywanie wniosków, celem pozyskiwania 

środków na inwestycje realizowane przez gminę z funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej, jak również koordynowanie pozyskiwania środków 

pomocowych, w tym koordynowania sporządzania wniosków, przy 

współdziałaniu z poszczególnymi referatami Urzędu, gminnymi jednostkami 

organizacyjnymi, instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi  

w sprawach dotyczących funduszy strukturalnych, upowszechnianie informacji  

o dostępnych środkach strukturalnych Unii Europejskiej wśród lokalnych 

przedsiębiorców i rolników. Urząd Gminy udzielania pomocy w zakresie ich 

pozyskiwania, opracowywanie projektów programów rozwoju gospodarczego 

gminy, przeprowadzanie szkoleń i akcji informacyjnych dotyczących 

pozyskiwania funduszy. 
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ROLNICTWO 

 Gmina Parczew jest częścią powiatu parczewskiego, który ma charakter 

rolniczy. W produkcji roślinnej dominują uprawy zbożowe, z przeważającym 

udziałem żyta i pszenicy, owsa oraz uprawa ziemniaków. W produkcji zwierzęcej 

istnieją dogodne warunki do hodowli bydła i owiec. Praca w gospodarstwach 

rolnych jest źródłem utrzymania znacznej liczby ludności gminy. Średnia 

powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi ok. 9 ha. 

 Na terenie gminy Parczew znajduje się 8761 ha użytków rolnych, w tym 

73,6 % stanowią grunty orne zaś użytki zielone 25,9 %, sady 0,5 %. W latach 

1990 - 98 powierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się o 94 ha. Największy 

ubytek nastąpił w obrębie gruntów ornych. Ich powierzchnia zmniejszyła się 

o 100 ha. Powierzchnia łąk wzrosła o 20 ha, zaś pastwisk ubyło o 14 ha. Na 

gruntach ornych w mieście i gminie Parczew dominują gleby pseudo-bielicowe. 

Występują one w mieście oraz w środkowej i wschodniej części gminy. Mniejsze 

powierzchnie zajmują gleby bielicowe, rdzawe, brunatne kwaśne i wyługowane 

występujące w południowej, północnej i wschodniej części gminy. Na użytkach 

zielonych występują gleby torfowe, murszowo - torfowe, czarne ziemie oraz  

w mniejszej ilości gleby mułowo torfowe. Wg klasyfikacji bonitacyjnej na terenie 

miasta i gminy Parczew przeważają gleby klas IVa i IVb. 

 Gleby na gruntach ornych w mieście i gminie Parczew zostały zaliczone 

do następujących kompleksów przydatności rolniczej: 

 kompleks 4 żytni b. dobry 360,8 ha 4,8 % 

 kompleks 5 żytni dobry 2790,2 ha 37,4% 

 kompleks 6 żytni słaby 2231,4 ha 29,8% 

 kompleks 7 żytni b. słaby 1365,0 ha 18,4 % 

 kompleks 8 zbożowo-pastewny mocny 346,7 ha 4,6 % 

 kompleks 9 zbożowo-pastewny słaby 364,1 ha 4,9 % 

 Układ takich elementów środowiska przyrodniczego, jak gleby, klimat 

warunki wodne i rzeźba terenu, tworzy określone warunki przyrodnicze do 

produkcji rolnej. Do oceny jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej została 

zastosowana metoda opracowana przez IUNiG w Puławach.  

 Większość indywidualnych gospodarstw rolnych na terenie gminy 

prowadzi równocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą (37,8 %), zwierzęcą- 29,5 

% gospodarstw, a roślinną- 32,7 %.Na terenie miasta dominują gospodarstwa 

prowadzące produkcję roślinną - 68,1%. W uprawach dominują zboża  
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i ziemniaki. W latach 1990 - 1996 nastąpiło zmniejszenie powierzchni upraw 

ziemniaka o ponad 50 % na rzecz zwiększenia powierzchni zasiewów zbóż. 

W zakresie gospodarki rolnej czynnikami sprzyjającymi będą: 

 duży udział użytków zielonych, wynoszący 63,4% powierzchni 

użytków rolnych; 

 występowanie w północnej części gminy większych kompleksów 

gleb klasy III i IV (56,9% gruntów ornych); 

 dość dobrze rozwinięty przemysł rolno - spożywczy w Parczewie 

i innych miejscowościach regionu; 

 możliwość pozyskania funduszy przedakcesyjnych na rozwój 

obszarów wiejskich i tworzenie grup producenckich; 

 tradycje rolnicze terenu;  

 korzystne dla uprawy warunki klimatyczne i wodne. 

Czynnikami ograniczającymi rozwój gospodarki rolnej są: 

 dość duży udział gospodarstw rolnych małych obszarowo - 

do 7 ha, wynoszący 82,3% oraz niski poziom wykształcenia 

ludności wiejskiej; 

 ukryte bezrobocie, szacowane na ok. 600 osób; 

 niski poziom samoorganizacji rolników jako grupy 

zawodowej, 

 istniejące niedoinwestowanie w zakresie trwałych 

środków produkcji w poszczególnych gospodarstwach; 

 postępujący proces ubożenia gospodarstw rolnych, 

zmniejszenie ich siły nabywczej prowadzącej do 

dekapitalizacji majątku. 

W zakresie przedsiębiorczości rolniczej czynnikami sprzyjającymi są: 

 znaczne zasoby ludności w wieku produkcyjnym, w tym 

nadwyżka siły roboczej w rolnictwie; 

 sąsiedztwo miasta powiatowego z rozwijającą się sferą 

usług biznesu, instytucji doradczych i promocyjnych oraz 

wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych; 

 dobre połączenia komunikacyjne miasta i gminy z innymi 

ośrodkami miejskimi regionu; wysoki stopień telefonizacji 

gminy oraz standard usług telekomunikacyjnych. 
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Zagrożenia w zakresie przedsiębiorczości rolniczej to: 

 zbyt mała ilość przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż  

5 osób; 

 dość duży poziom bezrobocia agrarnego oraz odpływ z terenu 

gminy ludności w wieku produkcyjnym (do 35 lat); 

 niski poziom wyposażenia w infrastrukturę techniczną; 

 brak dyspozycyjnych rezerw terenu pod rozwój różnych firm 

przedsiębiorczości pozarolniczej. 

 Największym wyzwaniem stojącym przed rolnictwem jest scalenie 

gruntów, jako kontynuacja działań „Programu rozwoju obszarów 

wiejskich na lata 2007-2013”. Celem jest:  

 poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 

 zmniejszenie liczby działek w poszczególnych 

gospodarstwach, 

 dostosowanie granic działek do systemu urządzeń 

technicznych (dróg) o kształtach dogodnych do uprawy, 

 wydzielenie gruntów na cele infrastruktury technicznej 

i społecznej, 

 modernizacja na obszarze scalenia układu komunikacyjnego, 

który zapewni dogodny 

 dojazd między siedliskiem gospodarstwa rolnego  

a wchodzącymi w jego skład działkami, 

 poprawę parametrów istniejącej melioracji szczegółowej, 

 opracowanie dla scalanego obszaru dokumentacji katastralnej  

o współcześnie 

 wymaganych parametrach technicznych, 

 zsynchronizowanie w sposób systemowy dokumentacji 

katastralnej z księgami wieczystymi. 

 

 W ramach projektu scalenia gruntów w najbliższych latach 

przeprowadzone zostaną prace w zakresie zagospodarowania 

poscaleniowego terenu, uwzględniając wymogi środowiska naturalnego. 

Prace te obejmują w szczególności modernizację nawierzchni dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych i siedlisk.86 

                                                           
86

http://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85&id_dokumentu=434670&akcja=szczegoly&p2=4346
70 

http://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85&id_dokumentu=434670&akcja=szczegoly&p2=434670
http://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85&id_dokumentu=434670&akcja=szczegoly&p2=434670
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 Wraz ze zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł w produkcji 

energii (rozbudowa infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła 

energii), nastąpi wykorzystanie nieużytków rolnych pod uprawy 

energetyczne oraz promocja nowoczesnych technik konwersji 

produktów rolnych wysokowydajne nośniki energetyczne. 

 W obu badanych perspektywach finansowych UE województwo 

lubelskie zwraca uwagę ponadprzeciętnym udziałem wsparcia sektora 

rolnictwa i obszarów wiejskich oraz niższym od średniej dla kraju 

dofinansowaniem z Funduszu Spójności. Odzwierciedla to rolniczy 

charakter województwa z niekorzystną strukturą wartości dodanej 

brutto oraz jego peryferyjność (tak w rzeczywistości, jak i w świadomości 

osób decydujących o kształcie list projektów indywidualnych). Do 

województwa lubelskiego trafia zdecydowanie mniej środków niż 

średnio do innych województw z programów krajowych, w których 

trzeba konkurować z wnioskodawcami z całej Polski (dysproporcja ta jest 

najbardziej widoczna w przypadku Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka - POIG), co może także świadczyć o niewielkiej zdolności 

i/lub motywacji podmiotów z województwa lubelskiego do 

konkurowania o wsparcie na poziomie kraju.87 

 

RYBACTWO 

 Gmina Parczew współpracuje z Lokalną Grupą Rybacką 

„W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” obejmującym swym zasięgiem  

4 gminy powiatu ryckiego (1 gmina miejsko-wiejska: Ryki, 3 gminy 

wiejskie: Kłoczew, Nowodwór, Ułęż), 7 gmin powiatu lubartowskiego 

(2 gminy miejsko-wiejskie: Kock i Ostrów Lubelski, 5 gmin wiejskich: 

Jeziorzany, Michów, Kamionka, Ostrówek, Uścimów) oraz 5 gmin 

powiatu parczewskiego (1 gmina miejsko-wiejska: Parczew, 4 gminy 

wiejskie: Siemień, Dębowa Kłoda, Podedwórze i Sosnowica). Obszar 

działania LGR jest spójny geograficznie i obejmuje 1 920 km2, co 

stanowi 7,6% powierzchni województwa lubelskiego 

 Główne wyzwanie dla długookresowej polityki rozwoju gminy 

Parczew dotyczy więc wspierania najbardziej dynamicznych obszarów 

oraz wyrównywania szans rozwojowych obszarów słabszych poprzez 

rozwijanie i kreowanie ich potencjałów, przy jednoczesnej 

zintegrowanej, efektywnej poprawie powiązań komunikacyjnych 

(transport, Internet) obszarów słabszych z liderami rozwoju. 

                                                           
87

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020. 
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 Na obszarze LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” jest duża 

liczba jezior i stawów (ok. 115 szt.), niektóre z tych zbiorników 

wykorzystywane są rekreacyjnie jako kąpieliska i łowiska. Wielkości tych 

zbiorników jest zróżnicowana, występują tu zarówno małe zbiorniki 

poniżej 1 ha oraz duże – największe o powierzchni ponad 100 hektarów 

np. Białe Sosnowickie (144,8 ha), J. Krasne (powierzchnia 75,9 ha), 

Skomielno (75 ha), Uścimowskie (66,3 ha). Mieszkańcy gmin 

wchodzących w skład Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy 

i Wieprza” od zawsze byli związani z rybactwem i łowiectwem. 

Gospodarstwa rybackie w LGR przekazywane były z pokolenia na 

pokolenie i prowadzone według tradycji rodzinnej (połów tradycyjny 

stawowy).  

 Dużym atutem Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy  

i Wieprza” są zlokalizowane na czystych ekologicznie terenach 

gospodarstwa rybackie wykorzystujące w hodowli tradycyjne metody 

i naturalny pokarm. Obecnie w stawach i jeziorach prowadzony jest 

chów głównie takich gatunków ryb jak: karp, sum, amur, tołpyga, lin, 

szczupak, karaś, sandacz, leszcz, okoń, płoć, wzdręga, sumik karłowaty. 

Na obszarze gospodarstw rybackich często prowadzona jest działalność 

agroturystyczna. Jedna z głównych atrakcji tych gospodarstw jest 

możliwość wędkowania na wyznaczonych łowiskach oraz duże zasoby 

wód powierzchniowych o (duża ilość jezior i stawów) dobrze rozwiniętej 

sieci rzecznej. Stąd duża ilość gospodarstw rolnych utrzymująca się  

z chowu i hodowli ryb.88 

 Tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem i jednoczesne 

ograniczanie liczby pracujących w rolnictwie jest najskuteczniejszym 

sposobem na podnoszenie poziomu regionalnego produktu globalnego 

i dochodów mieszkańców regionu. Pozarolnicze miejsca pracy na wsi 

będą powstawały w wyniku zmian strukturalnych w samym rolnictwie, 

które będzie dzięki nim zwiększać popyt na usługi dla rolnictwa, a dzięki 

zwiększonym dochodom mieszkańców wsi także popyt na usługi bytowe. 

Promocja turystycznych zasobów regionu w połączeniu z rozwojem 

lokalnych przewag konkrecyjnych i niszowych produktów może przełożyć 

się na zwiększenie napływu turystów oraz na tworzenie pozarolniczych 

miejsc pracy na wsi.89 

 
 

                                                           
88

 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie 
Tyśmienicy i Wieprza”, Lubartów 2012. 
89

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020. 
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Rozdział 8 
 

 

MOŻLIWOŚCI BUDŻETOWE GMINY. 
 

 

 Budżet gminy jest planem rocznym zawierającym dochody 

i wydatki związane z finansowaniem zadań własnych i zleconych  

z zakresu administracji rządowej. Możliwość rozwoju gminy ograniczają 

dochody budżetowe. Gmina ze swoim dość skromnym budżetem, poza 

zaspakajaniem bieżących potrzeb mieszkańców, musi wygospodarować 

środki na realizację wielu zadań inwestycyjnych. Na wysokość dochodów 

budżetu Gminy największy wpływ ma podatek od nieruchomości oraz 

wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  

i prawnych. W momencie wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej 

pojawiła się możliwość zwiększenia ilości realizowanych przedsięwzięć, 

lecz gmina powinna posiadać dostateczną ilość środków na wkład 

własny. Warto więc pokazać potencjał inwestycyjny lokalnego budżetu. 

Analizując kolejne lata należy stwierdzić wzrost zarówno dochodów jak 

i wydatków budżetu gminy. Wzrost wydatków został podyktowany 

wzrostem wartości inwestycji. Gmina przy realizacji inwestycji 

korzystała ze środków pomocowych Unii Europejskiej. 

 

 W 2010 roku gmina otrzymała pozytywną opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej dotyczącą łącznej kwoty długu w latach 2010-2018 

wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań przedstawioną 

w projekcie uchwały budżetowej. 
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Tabela nr. 37. Dochody i wydatki budżetu gminy w 2012r. GUS 

 
 

Tabela nr. 38. Dochody budżetu gminy 2010-2012 według działów. GUS  

DOCHODY BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW 

 2010 2011 2012 

Dochody ogółem W 100 % 

Rolnictwo i łowiectwo 1,3 1,9 1,3 

Transport i łączność 8,7 4,9 0,0 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

1,8 5,6 1,2 

Administracja publiczna 0,7 0,8 0,7 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

0,0 0,0 0,0 

Różne rozliczenia 27,0 26,4 26,4 

Oświata i wychowanie 2,0 7,5 15,8 

Pomoc społeczna 
i pozostałe zadania 
polit. społecz. 

20,8 16,8 16,6 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

0,9 0,7 0,7 

Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

1,0 3,2 3,7 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

0,0 0,0 0,1 

Kultura fizyczna 1,9 0,2 0,1 
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Dochody od osób 
prawnych i od osób 
fizycznych. 

33,1 31,9 33,2 

Pozostałe 0,0 0,0 0,0 

W 2012 r. dochody na 1 mieszkańca: 2967 zł 

    

 

 

Tabela nr. 39. Wydatki budżetu gminy według działów 2010-2012. 

WYDATKI BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW 

 2010 2011 2012 

Dochody ogółem W 100 % 

Rolnictwo i łowiectwo 2,4 0,7 0,7 

Transport i łączność 14,9 5,8 1,4 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

0,1 0,2 0,4 

Administracja 
publiczna 

7,4 8,2 7,5 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

 

0,4 

0,6 0,4 

Różne rozliczenia - - - 

Oświata i 
wychowanie 

31,0 41,1 53,3 

Pomoc społeczna 
i pozostałe zadania 
polit. społecz. 

22,2 22,2 20,3 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

2,2 2,4 2,1 

Gospodarka 
komunalna  
i ochrona środowiska 

11,3 11,4 7,2 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

2,0 3,1 2,3 

Kultura fizyczna 3,8 1,2 1,2 

Działalność usługowa 0,2 0,1 0,2 

Ochrona zdrowia 0,6 0,8 0,8 

Pozostałe 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Parczew została 

sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
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o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-2017 co wynika  

z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do 

zaciągnięcia zobowiązań. Przy opracowaniu WPF oparto się na 

założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju 

gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania ,, 

Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016” 

(Warszawa, kwiecień 2013r.) oraz na Wytycznych Ministra Finansów: 

 ,,Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na 

potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek 

samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – maj 2013, 

 ,,Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników 

makroekonomicznych będących podstawą oszacowania 

skutków finansowych projektowanych ustaw”, 

Aktualizacja-maj 2013r. 

 Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na 

danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów  

kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne 

wykonane w latach 2011 - 2012 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu 

na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 

2013 rok ( według załącznika Nr 1 do WPF). Dochody i wydatki, 

przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych  

z projektem uchwały budżetowej na ten rok.  

 

 Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji 

dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach 

publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych 

na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji 

finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji 

rozwoju. 

 Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą 

rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów  

w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, 

które generują największe wpływy. W budżecie na 2014 rok przyjęto: 

podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części 

subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane 

wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez 

Wojewodę Lubelskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji 
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rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone 

na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące 

współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów 

własnych ze sprzedaży majątku , opłat wynikających z ustaw, odpłatności 

za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz 

wpływów z różnych dochodów. Wydatki kalkulowano przy 

uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem 

analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności 

wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na 

założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych , 

polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie 

mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone  

o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. 
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Rozdział 9 
 

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE I INNE ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE. 

 
Rada Miejska w Parczewie przyjmuje, że realizacja niektórych zadań 

Gminy powinna dokonywać się przez współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, które w związku z tym będą otrzymywały na realizację zadań 

publicznych pomoc, w tym także finansową z budżetu Gminy. Strategicznym 

celem współpracy jest objęcie nią możliwie najszerszych obszarów aktywności 

obywatelskiej w społeczności lokalnej. Partnerami Gminy w Programie 

współpracy mogą być organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia 

zysku, realizujące cele publiczne związane z wykonywaniem zadań Gminy. 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

1536, z późn. zm.)  

Współpraca Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi  

o charakterze finansowym obejmuje zlecanie organizacjom pozarządowym 

realizację zadań publicznych poprzez wspieranie realizacji tych zadań wraz  

z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Na wsparcie zadań 

publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,  

o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w budżecie 

Gminy Parczew na 2013 r. przeznaczono kwotę w wysokości 80 000,00 zł. 

Wydatkowano 79.500,00 zł.  

Współpraca gminy polega na uczestnictwie organizacji pozarządowych  

w ogłoszonym przez Burmistrza Parczewa konkursie na realizację zadań 

publicznych w dziedzinie: 

1. upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa 

dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troski o prawidłowy 

rozwój fizyczny młodego pokolenia, upowszechnianie czynnego 

wypoczynku dzieci i młodzieży; 

2. upowszechniania kultury i tradycji regionalnych, sztuki twórców 

profesjonalnych i amatorów, imprez sportowo - rekreacyjnych. 
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Złożone przez organizacje pozarządowe oferty na realizację zadań 

dotyczyły: 

1. organizacji i prowadzenia szkolenia sportowego – wysokość 

środków publicznych przewidzianych na realizację zadania – 

74.000,00 zł. 

2. organizacji imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych na 

terenie Gminy Parczew oraz udział drużyn sportowych w tych 

imprezach - wysokość środków publicznych – 6.000,00 zł. 

 

W 2013 r. zadania gminy Parczew ujęte w Programie współpracy 

realizowały następujące organizacje pozarządowe: 

Zadanie I – Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego: 

1. Miejski Klub Sportowy „Victoria" w Parczewie – kwota dofinasowania 

60.000,00 zł; 

2. Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP” – kwota dofinasowania 6.844,00 zł; 

3. Lubelski Klub Karate Kyokushin – kwota dofinasowania 4.500,00 zł; 

4. Stowarzyszenie „Razem dla Parczewa” – kwota dofinasowania 2.656,00 zł. 

 

Zadanie II – Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych 

na terenie Gminy Parczew oraz udział drużyn sportowych w tych 

imprezach: 

1. Parczewska Grupa Rowerowa z siedzibą w Parczewie – kwota dofinasowania 

4.000,00 zł; 

2. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – kwota dofinasowania 1.000,00 zł; 

3. Gminny Ludowy Zespół Sportowy JESION – kwota dofinasowania 500,00 zł; 

4. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań – kwota dofinasowania 500,00 

zł. 

 Gmina Parczew wspiera sektor pozarządowy także w formach 

pozafinansowych. Udostępniana materiały związane z konkursem ofert na 

realizację zadań publicznych i inne dokumenty służące realizacji współpracy 

samorządu z organizacjami pozarządowymi. Materiały związane z konkursami 

ofert (treść ogłoszeń konkursowych i formularze) udostępnianie były w formie 

wydruku każdemu zainteresowanemu. Dodatkowo treść ogłoszeń 

konkursowych i formularze były umieszczane na bieżąco na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Parczewie, w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie. Istotną częścią 

współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne 
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przy prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez udostępnianie gminnych 

obiektów czy też sprzętu.  

 Gmina Parczew realizując cele Programu współpracy udziela 

organizacjom pozarządowym zarówno wsparcia finansowego oraz pomocy 

pozafinansowej. Gmina zgodnie z Programem współpracy wspiera wykonywanie 

zadań publicznych. Organizacje pozarządowe wnoszą niemały wkład w realizację 

poszczególnych projektów. Z jednej strony jest to zaangażowanie i kreatywność, 

z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli 

głównie aktywność wolontariuszy i członków organizacji. Działania Gminy 

nakierowane są w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia 

aktywności społecznej wśród mieszkańców Gminy, prowadzenie ciekawych  

i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców, uzupełnienie działań Gminy  

w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe struktury, a także zwiększenie 

udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.  

 Realizacja Programu pozwala na sformułowanie następujących 

wniosków: 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności. Organizacjom udzielano informacji  

o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji. 

 Większe znaczenie nadano inicjatywom obywatelskim z udziałem 

sektora organizacji pozarządowych, tworząc warunki dla rozwoju 

instytucji społeczeństwa i dialogu obywatelskiego. Działania te pozwoliły 

na dalszą kontynuację współpracy z kompetentnymi i sprawnymi 

organizacjami, z którymi samorząd od wielu lat realizuje wspólne 

zadania w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu. 

 Działalność organizacji pozarządowych pozwala zaś na efektywniejsze 

zaspokajanie potrzeb konkretnych grup mieszkańców dzięki dobremu 

rozpoznaniu potrzeb i podejmowaniu przedsięwzięć nie 

obejmowanych przez struktury Gminy. Sprawne funkcjonowanie 

organizacji pozarządowych umożliwia istotne odciążenie sektora 

publicznego w realizacji zadań publicznych.90 

 

 

                                                           
90

 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Parczew   
z Organizacjami Pozarządowymi za 2013 r., opracowała: Agnieszka Hawryluk, sekretarz UG Parczew. 
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Rozdział 10 

 

PROGRAMY I DZIAŁANIA PROMUJĄCE OFERTĘ GMINY. 

 

 

W ramach promocji brak jest spójności w przekazach komunikacyjnych,  

o które powinny dbać wszystkie zaangażowane podmioty. Przykładem jest 

niewątpliwe atrakcje przyrodnicze gminy (np. jezioro Obradowskie), o którym 

natomiast nie znajdziemy żadnej informacji na oficjalnym serwisie turystycznym, 

promowanym przez Lasy Państwowe – czaswlas.pl, choć piękny opis miejsca, 

wraz ze zdjęciami, znajduje się już na stronie Nadleśnictwa Parczew.  

  

Wśród działań promocyjnych gminy Parczew, które mogłyby wzmocnić 

jej wizerunek niewątpliwie są osoby, które poprzez swoje korzenie i związanie  

z Parczewem oraz swoją dalszą drogę kariery, stanowią swoistego rodzaju grono 

Ambasadorów Parczewa. Wśród współczesnych należy dostrzec: 

 

1. Ludwik Golecki – ur. 1912 r. w Parczewie, uhonorowany 6 lutego 1986 r. 

tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (otrzymał w 1993 r.) za pomoc 

rodzinom żydowskim z Parczewa w czasie II wojny światowej. Osoba Ludwika 

Goleckiego 

i jego historia udokumentowana jest m.in. w Muzeum Historii Żydów Polskich. 

2. Tomasz Mirosław Dudziński – ur. 1 lutego 1973 r. w Parczewie, polski polityk, 

prawnik, poseł na Sejm RP V i VI kadencji, w 2011 r. wycofał się z działalności 

politycznej. 

3. Sławomir Nazaruk – ur. 6 lutego 1975 r. w Parczewie, polski piłkarz grający na 

pozycji pomocnika m.in. w Górnik Łęczna i Śląsk Wrocław; po sezonie 2010/11 

zakończył karierę piłkarską. 

4. Tomasz Wilczyński – ur. 18 września 1903 r. w Parczewie, zm. 5 sierpnia 1965 r.  

w Olsztynie, polski Biskup rzymskokatolicki, Biskup pomocniczy lubelskie, 

diecezjalny warmiński, brał czynny udział w soborze watykańskim II. 

5. Arkadius, właściwie Arkadiusz Weremczuk – ur. 1969 roku w Lublinie, polski 

projektant mody: ubrań i okularów słonecznych, laureat wielu prestiżowych 

nagród, ubierał liczne gwiazdy m.in. Janet Jackson; kończy w 1988 roku Liceum 

Ogólnokształcące w Parczewie, za ciężko zarobione pieniądze studiował 

w londyńskim St. Martin’S Collega of Art.&Design. W 199 zaprezentował swój 

pokaz dyplomowy, obecnie nadal mieszka w Londynie.  
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6. Piotr Czech – reporter Wydarzeń Polsatu, obecnie pilot; po 13 latach kariery 

dziennikarskiej rzuca kamerę i odchodzi z mediów, by zostać pilotem Boeinga 

737 linii Air Poland. Zaczynał pracę jako dziennikarz Radia Centrum w Lublinie, 

potem pracował m.in. w Radio Eska i  Radio ZET. 

7. Andrzej Wasilewski – ur. 22 maja 1953 r. w Parczewie, generał dywizji Wojska 

Polskiego, zwolniony z zawodowej służby wojskowej, od 2013 jest dyrektorem 

Departamentu Kadr MON.     

8. Tomasz Jabłoński – dziennikarz Wydarzeń TV Polsat, występował w Biznes 

Informacjach i był korespondentem Polsatu w Stanach Zjednoczonych  

9. Marcin Sutryk – artysta malarz, grafik i fotograf, ur. w grudniu 1979 r.  

w Parczewie, jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za 

granicą (m.in. we Włoszech i Norwegii). Swoje prace prezentował na wielu 

wystawach zbiorowych 

i indywidualnych. Twórczość artystyczną łączy z pracą dydaktyczną. 

10. Beata Anna Sokołowska – sopranistka, urodzona w Lublinie, wychowywała się  

w Parczewie, gdzie rozpoczynała pierwsze kroki w kierunku muzyki w ognisku 

muzycznym. Kończy z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Bydgoszczy i od 

razu po studiach pracuje jako pedagog śpiewu we Włoszech. Prowadzi 

działalność koncertową w Polsce i we Włoszech. 

11. Wiesław Wysocki – muzyk jazzowy, multiinstrumentalista, pochodzi 

z Parczewa, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Występował między 

na wielu polskich festiwalach, współpracuje z Januszem Stokłosą i in., oraz z 

wieloma warszawskimi teatrami muzycznymi – grając w spektaklach. Na stałe 

występuje  

w zespole Gold Washboard.    

12. Piotr Selim, właściwie Piotr Chilimoniuk – polski muzyk, pianista, wokalista 

i kompozytor, ur. 5 sierpnia 1973 r. w Parczewie, absolwent łódzkiej Akademii 

Muzycznej, współzałożyciel, pianista i wokalista lubelskiego zespołu 

„Federacja” (11 lat w składzie zespołu, liczne koncerty w kraju i zagranicą, 

7 wydanych płyt) oraz współzałożyciel kwintetu Tanquillo specjalizującego się  

w muzyce poważnej, wykładowca UMCS. 

13. Jacenty Ignatowicz – multiinstrumentalista, gra na przeróżnych instrumentach 

od liścia po saksofon, ur. 10 stycznia 1944 r. w Parczewie, obecnie na stałe 

mieszka w Żywcu; przygodę z muzyką rozpoczął w Parczewie, po 

przeprowadzce do Żywca związał się z lokalnymi zespołami ludowymi. 

Koncertował również za granicą (m.in. w Turcji i Indiach), rektor filii 

Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W wieku 64 lat startuje w półfinale 

programu „Mam talent” grając na fujarce pasterskiej i liściu melodie Beatlesów 

i muzyki klasycznej. 

14. Marta Markowska – pochodzi z Parczewa, dziennikarka m.in. TV Rai i agencji 

informacyjnej Amisnet w Rzymie, reporter telewizji watykańskiej TelePace, 

korespondentka warszawskiego Radia Puls w Rzymie; obecnie dziennikarka 
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włoskiego radia Radio Italiana 531 Am w Adelaide (Australia), należy również 

do grupy teatralnej Polskiego Teatru Starego w Adelaine. 

 

Postacie historyczne: 

15. Apolinary Nosalski – ur. 22 czerwca 1930 w Brudnie, zm. 14 kwietnia 2005 r. 

 w Parczewie, polski pisarz, historyk, działacz społeczny i pedagog. W Parczewie 

mieszkał, tworzył i pracował jako nauczyciel. Jako pierwszy spisał opowiadania 

i legendy okolic Parczewa, które ukazały się w dwóch częściach pod wspólnym 

tytułem „Opowieści znad Piwonii” i „Opowieści znad Konotopy”. Tworzył dla 

dzieci 

i młodzieży, ukazały się zbiory jego opowiadań, wiersze zaś publikowane były 

w Płomyczku i Świerszczyku. 

16. Zygmunt Tomaszunas (ur. 1891 w Lublinie, zm. 1947 r. Otwock) – parczewski 

lekarz 

 

 Referat Promocji i Rozwoju UM Parczew, w sprawozdaniu 

merytorycznym z działalności Referatu uwypuklił najważniejsze działania m. 

in. 

I. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami 

organizacyjnymi Gminy. Pracownicy Referatu współpracowali  

z organizacjami działającymi na terenie Gminy Parczew w tym m.in. z: 

a. Parczewską Grupą Rowerową pomagając jej w przygotowaniach  

przeprowadzeniu mitingów rowerowych. 

b. MKS „VICTORIA” przy opracowaniu, realizacji i rozliczaniu projektu 

realizowanego ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich. 

c. Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań – współpraca przy 

projekcie „Akademia Seniora w ramach  środków Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2012 - 2013 - II edycja konkursu.  

d. Pracownicy utrzymują również stały kontakt z organizacjami 

pozarządowymi których Gmina jest członkiem: Organizacja 

Turystyczna „Szlak Jagielloński”, Stowarzyszenie Europejskie 

Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”, 

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, Lokalna Grupa 

Rybacka „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza”. Gmina aktywnie 

współpracujemy z fundacjami o zasięgu ponadregionalnym 

Lubelską Fundacją Rozwoju i Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny. 

Uczestniczy w wielu spotkaniach, konsultacjach  

i warsztatach w związku z nową perspektywa finansowania z UE na 

lata 2014-2020. 
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II. Pracownicy Referatu pomagali innym jednostkom organizacyjnym Gminy 

oraz organizacjom pozarządowym w aplikowaniu o środki z funduszy 

strukturalnych.  Z pomocy takiej skorzystali np. 

a. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie: „Edukacja 

regionalna” (spotkania i wystawy dotyczące regionu) – realizacja i 

rozliczenie projektu; przygotowanie i realizacja projektu „Dzieje 

Parczewa” (cykl konferencji naukowych poświęconych historii 

Parczewa); 

b. Stowarzyszenie MKS „Victoria”: w ramach Programu Operacyjnego 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „W zdrowym ciele zdrowy duch” 

(zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 6-10 lat); 

c. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie – Uczniowski Klub Sportowy 

„Jedynka”:  w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich: Futsal Junior Parczew (upowszechnienie dyscypliny 

piłki halowej wśród dzieci poprzez organizowanie zajęć 

treningowych oraz rozgrywek Futsal). 

d. W analizowanym roku Referat współpracował i udzielał pomocy 

placówkom oświatowym, dla których Gmina Parczew jest organem 

prowadzącym w organizowanych przez nie imprezach  

i wydarzeniach. 

III. Pracownicy Referatu, reprezentując Gminę Parczew, wspierali działania 

środowisk lokalnych i innych organizacji oraz podmiotów  

w przygotowywanych przez nie imprezach.  

IV. Realizowane były też własne inicjatywy w postaci np. spotkania 

poświęconego uczczeniu 32 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w 

Polsce czy gali Disco - Polo. Współpracowali również z jednostkami 

organizacyjnymi Gminy w tym np. z Parczewskim Domem Kultury podczas 

przygotowań cyklu imprez takich jak: „Jarmark Jagielloński”, Dni Parczewa 

oraz Starostwem Powiatowym w Parczewie przy organizacji Dożynek 

Powiatowych.  

V. Pozyskiwanie środków na projekty realizowane przez Gminę. 

Przeprowadzono wiele analiz oraz diagnoz niezbędnych do przygotowania 

kompleksowych dokumentacji związanej z aplikowaniem oraz rozliczaniem 

projektów w ramach PROW. Pracownicy Referatu brali udział  

w przygotowaniach wniosków również do innych programów pomocowych.  

VI. Współpraca zagraniczna.  

VII. Działania z zakresu promocji Gminy. W zakresie promocji zewnętrznej  

i wewnętrznej. 

VIII. Podejmowano również inne inicjatywy związane z promocją 

przedsiębiorczości, podejmując działania w zakresie aktywizacji 

społeczności lokalnej z zakresu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania 

„Jagiellońska Przystań” i doradztwa w przygotowywaniu wniosków do 
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PROW oraz funkcjonowania stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W 

dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.  

IX. Uczestniczono również w promocyjnych imprezach zewnętrznych w ramach 

promocji turystycznej gminy jak np.: Targi Turystyczne w Lublinie, 

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL  

w Kielcach. 

 Działania promocyjne powinny być prowadzone na każdym szczeblu – od 

działań wewnątrz gminy (komunikacja wewnętrzna) na kampaniach 

ogólnopolskich kończąc. Ważny natomiast jest fakt, iż na poziomie promocji od 

gminy wymagana będzie w najbliższych latach nie tylko skuteczność 

prowadzonych działań promocyjnych, ale większe zaangażowanie w nią swoich 

mieszkańców (również w roli ambasadorów Parczewa na zewnątrz), a co za tym 

też idzie, większego ich zainteresowania i poinformowania o przyjętym 

programie promocyjnym. 

 Komunikaty informacyjno – promocyjne powinny być spójne  

z określoną i opisaną strategicznie marką gminy. W drodze badań ankietowych 

i wywiadów oraz konsultacji określono dwie główne grupy odbiorców: 

 ludzie młodzi – zarówno obecni mieszkańcy gminy Parczew jak również 

poza jej granicami; w pierwszym przypadku zadaniem jest zatrzymanie 

„ucieczki” ludzi młodych z rodzinnych stron, w drugim zaś – zaproszenie   

i przekonanie korzystnymi warunkami życia do zamieszkania  

w Parczewie nowych rodzin; młode małżeństwa. 

 inwestorzy zewnętrzni i przedsiębiorcy, którzy w pierwszej kolejności 

zadeklarują gotowość do autentycznego tworzenia nowych miejsc pracy. 

 Powyższe grupy odbiorców w wyraźny sposób mają wpłynąć na rozwój 

i przyszłość gminy. Ponadto należy ożywić przestrzeń miasta i gminy  

w charakterystyczny sposób np. roślinnością, instalacjami artystycznymi, 

altanami, żeby „Parczew był kolorowy i chciało się tu mieszkać” – jak 

skomentował jeden z ankietowanych.  

 Analogicznie jak w innych gminach województwa lubelskiego powinien 

zostać opracowany plan działań promocyjnych oraz system identyfikacji 

wizualnej. 
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I. 2. ANALIZA CZYNNIKÓW ROZWOJOWYCH GMINY 

PARCZEW w oparciu o metodologię SWOT. 

 

 Wykonanie bilansu strategicznego oznacza w praktyce rozpoznanie 

następujących czynników: strengths – silne strony gminy, weaknesses – słabe 

strony gminy, opportunities – szanse istniejące w  otoczeniu zewnętrznym, 

threats – zagrożenia znajdujące się w otoczeniu zewnętrznym.  

 Silne strony to pozytywne cechy i zjawiska (atuty, przewagi, zalety, 

wyróżniki), charakteryzujące gminę, na które ma ona wpływ. Słabe strony to 

takie cechy i zjawiska (bariery, wady), które ograniczają możliwości rozwoju, 

znajdując się jednocześnie „wewnątrz” gminy jako organizacji, na które ma ona 

wpływ. Szanse stanowią zjawiska stwarzające możliwości rozwoju (szansa 

pozytywnej zmiany) niezależne od działań gminy, jako organizacji. Zagrożenia 

oznaczają niekorzystne warunki (niebezpieczeństwo niekorzystnej zmiany), 

występujące w otoczeniu gminy na które nie ma ona wpływu. Analiza SWOT 

pozwala znaleźć odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące działalności gminy 

np. 

1. Co może sprawić, że nasza gmina będzie się rozwijała?  

2. Co w naszej gminie robimy bardzo dobrze?  

3. Co robimy lepiej, a co gorzej od konkurentów? 

4. Dlaczego klienci wybierają (lub nie) nasze produkty bądź usługi?  

 Bardzo ważną, a jednocześnie najtrudniejszą rzeczą jest obiektywne 

spojrzenie na gminę. Tylko pod tym warunkiem wnioski sformułowane na 

podstawie dokonanej analizy są wartościowe. Analiza SWOT ma postać tabeli  

z dwoma wierszami i dwiema kolumnami. Przy czym górny wiersz pokazuje 

czynniki zależne od gminy (mocne i słabe strony), natomiast dolny niezależne od 

niej lub uwarunkowane również czynnikami zewnętrznymi, lewa kolumna 

zawiera czynniki pozytywne, prawa zaś negatywne.  

 Nie należy zapominać o tym, że w procesie formułowania wniosków  

z analizy każdy z czynników powinien być zawsze rozpatrywany w odniesieniu 

do czynników z innych części tabeli. Mocnymi stronami gminy jest wszystko to, 

czym może i powinna się ona chwalić. Stanowią one wartość dla mieszkańców 

i grup zewnętrznych, dlatego powinno się je wykorzystywać w ofertach, 
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promocji itp. Z drugiej strony pamiętajmy o słabych stronach. Słabymi stronami 

gminy jest wszystko to, co utrudnia (lub może utrudnić) jej efektywne działanie i 

rozwój. Poznanie słabych stron oraz analiza pozwala na podjęcie działań w celu 

poprawy sytuacji. Zastanawiając się nad słabymi i mocnymi stronami, należy 

przeanalizować bardzo szczegółowo, punkt po punkcie, wszystkie elementy 

wewnątrz gminy oraz jego powiązania z elementami otoczenia. Przykładowe 

pytania służące identyfikacji słabych i mocnych stron gminy są następujące: 

1. W czym nasza gmina jest słabsza lub silniejsza od konkurencji? 

2. W czym nasz produkt (usługa) jest lepszy, a w czym gorszy od 

produktów konkurencji? 

3. Czy nasze koszty są wysokie czy niskie? 

4. Czy lokalizacja gminy jest dobra? 

5. Czy mieszkańcy są dobrymi fachowcami? 

6. Czy jakość naszych produktów (usług) jest wysoka czy niska? 

7. Czy nasza infrastruktura jest nowoczesna? 

8. Czy korzystamy z najnowszych technologii? 

9. Czy nasz produkt (usługa) jest innowacyjny? 

10. Czy komunikacja i dojazd do naszej gminy jest odpowiedni? 

 Nie należy się bać diagnozowania słabych stron, choć zwykle jest to dużo 

trudniejsze niż „chwalenie się”. Ukrywanie słabości nie spowoduje tego, że 

przestaną one istnieć, natomiast mogą spowodować, że przestanie rozwijać się 

nasza gmina. Warto więc zrobić listę błędów, przeoczeń czy pomyłek, by jak 

najszybciej je wyeliminować. Odpowiednio wykorzystane szanse staną się dla 

gminy impulsem do rozwoju, dlatego tak istotne jest ich wykrycie, i to jak 

najszybsze, zanim zrobi to konkurencja: 

1. Rozwój jakich produktów byłby szansą dla naszej gminy? 

2. Jakie nowe potrzeby mieszkańców i inwestorów moglibyśmy zaspokajać?  

3. Jakie zmiany gospodarcze, infrastrukturalne wsparłyby rozwój naszej 

gminy? 

4. Jakie działania konkurencji byłyby dla nas szansą? 

5. Jakie projekty wspólne moglibyśmy zrealizować z partnerami? 

6. Jakie zmiany przepisów prawa byłyby dla nas szansą? 

 Z jednej strony istnieją szanse, które przyczyniają się do sukcesu gminy, z 

drugiej strony istnieją również zagrożenia, które mogą przeszkadzać w dalszym 

jej rozwoju. W celu ich zdiagnozowania oraz przeanalizowania warto postawić 

sobie kilka pytań, np.: 
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1. Jakie działania konkurencji byłyby dla nas zagrożeniem? 

2. Jakie zmiany byłyby dla nas zagrożeniem? 

3. Jakie zmiany wewnątrz gminy (np. zachowanie mieszkańców) są dla 

nas zagrożeniem? 

Stąd w diagnozowaniu gminy Parczew, analiza SWOT została zbudowana 

w oparciu o: 

I. Badania ankietowe wewnętrzne. 

II. Badania ankietowe zewnętrzne. 

III. Wywiady pogłębione. 

IV. Konsultacje. 

V. Analizę dokumentów – sprawozdań, projektów, strategii. 
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I.2.A. ATUTY I KLUCZOWE PROBLEMY (BARIERY ROZWOJOWE) – MOCNE  

I SŁABE STRONY – CZYNNIKI WEWNĘTRZNE PŁYNĄCE Z POTENCJAŁÓW  

I DZIAŁAŃ GMINY PARCZEW. 

 

Tabela nr. 40. Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

i potencjału społecznego. 

CZYNNIKI W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW 

I POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO 

Mocne strony Słabe strony – PROBLEMY  

1. Oferta edukacyjna (wynik badania opinii 

mieszkańców gminy Parczew). 

2. Sytuacja mieszkaniowa. 

3. Oferta kulturalna Domu Kultury 

i Bibliotek. 

4. Duży stopień zadowolenia z 

zamieszkania na terenie gminy ze względu 

na przyrodę 

i ciszę. 

5. Mieszkańcy dostrzegają zmiany na 

lepsze. 

6. Sprawne działania samorządu  

i pozytywna ocena działań samorządu 

(wynik badania opinii mieszkańców gminy 

Parczew). 

7. Wyraźne wsparcie organizacji 

pozarządowych. 

8. Wysoki poziom patriotyzmu lokalnego 

i przywiązania do korzeni, 

9. Dostępność usług medycznych: lekarz 

rodzinny, opieka nad ciężarnymi 

kobietami, opieka geriatryczna, 

dostępność karetki, badania podstawowe. 

10. Bezpieczna gmina. 

11. W gminie funkcjonuje dobry system 

profilaktyki przeciwalkoholowej. 

12. Realizacja dożywiania dzieci. 

13. Mieszkańcy uczestniczą w dużych 

1. Wysokie bezrobocie. 

2. Niskie dochody mieszkańców. 

3. Brak pomysłu na kompleksowe 

rozwiązanie słabej sytuacji ekonomicznej 

mieszkańców (np. sprowadzenie 

strategicznego inwestora lub drobnych 

inwestorów w celu stworzenia miejsc 

pracy). 

4. Brak projektu współpracy gospodarczej 

z innymi gminami w zakresie turystyki, 

produktów sieciowych. 

5. Brak szybkiego połączenia ze stolicą 

regionu i Warszawą oraz brak sprawnych 

połączeń komunikacyjnych między 

miejscowościami na terenie gminy, 

powiatu i między sąsiednimi powiatami. 

6. Brak wystarczającej oferty 

specjalistycznej opieki zdrowotnej na 

terenie gminy i powiatu. 

7. Duża emigracja wywołana brakiem 

pracy. 

8. Niski poziom zainteresowania ofertą 

kulturalną i sportową gminy przez 

mieszkańców sąsiednich powiatów. 

9. Niskie zainteresowanie ofertą handlową 

miejscowych przedsiębiorców 

mieszkańców spoza granic gminy. (wynik 

badania opinii mieszkańców spoza gminy 
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imprezach kulturalnych (rzadziej  

w mniejszych typu wystawa). 

14. Dobrze rozwinięta oferta spędzania 

czasu dla seniorów. 

15. Wygoda polegająca na tym, że 

wszędzie jest blisko. 

16. Wielu interesujących ludzi pochodzi  

z gminy Parczew (realizacja celów 

wizerunkowych). 

17. Dobry poziom opieki nad osobami 

starszymi i chorymi (wynik badania opinii 

mieszkańców gminy Parczew). 

18. Duża aktywność i wkład w 

bezpieczeństwo na terenie gminy takich 

jednostek jak: policja, OSP, Lasy 

Państwowe. 

19. Duża aktywność obywatelska 

mieszkańców gminy (np. przekazanie 1% 

podatku PIT, udział w wyborach 

samorządowych i parlamentarnych). 

20. Dobrze zorganizowany system opieki 

społecznej. 

21. Duża ilość terenów przeznaczonych w 

planie zagospodarowania przestrzennego 

pod budownictwo mieszkaniowe. 

Parczew). 

10. Brak oferty spędzania wolnego czasu 

dla młodzieży. 

11. Słaba oferta spędzania czasu dla 

dorosłych. 

12. Brak miejsc zabaw i wypoczynku dla 

dzieci (bez względu na porę roku). 

13. Niska ocena usług takich jak: prawne, 

notarialne (wynik badania opinii 

mieszkańców gminy Parczew). 

14. Brak profesjonalnego: krawca, szewca, 

punktu napraw AGD i RTV, tłumacza 

przysięgłego, poradni psychologicznej, 

mechanika, specjalistów budowlanych. 

(wynik badania opinii mieszkańców gminy 

Parczew). 

15. Brak żłobka. 

16. Brak systemowego rozwiązania 

kształcenia osób niepełnosprawnych. 

17. Brak oferty na rozwój życia 

społecznego (typu: kluby seniora, kluby 

dla młodzieży, warsztaty tematyczne, 

zajęcia artystyczne). Miasto „wymiera” po 

godz. 17.00. 

18. Brak produktu budującego tożsamość 

gminy. 

19. Brak dostosowania kierunków 

kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

20. Brak współpracy przedsiębiorców ze 

szkołami średnimi. 

21. Brak odpowiednich programów 

nauczania i zajęć w przedszkolach oraz 

szkołach, które budowałyby więź z 

dziedzictwem kulturowym i tradycją 

gminy. 
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Tabela nr. 41. Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb w sferze technicznej i przestrzennej. 

CZYNNIKI W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA POTRZEB W SFERZE TECHNICZNEJ 

I PRZESTRZENNEJ 

Mocne strony Słabe strony – PROBLEMY  

1. Basen i boiska, osiedlowe place zabaw 

tj. baza rekreacyjno-wypoczynkowa. 

2 Coraz lepsza komunikacja szynobusowa  

z Lublinem i komunikacja bus. 

3. Dobry stan infrastruktury sportowej 

(boiska i sale gimnastyczne w szkołach). 

4. Sprawne działanie samorządu poprzez: 

przeprowadzone częściowo modernizacje 

dróg gminnych, przeprowadzone 

częściowo budowy i modernizacje dróg 

osiedlowych, przeprowadzone remonty 

dróg na obszarach wiejskich. 

5. 70% gazyfikacja gminy (na podstawie 

wywiadu z Władzami Gminy). 

6. Dobre położenie i dostęp do dróg 

wojewódzkich. 

7. Obecność linii kolejowej Lublin-Łuków 

(jednak jej wykorzystanie rozwojowe 

będzie możliwe po jej przebudowie). 

8. Własna oczyszczalnia ścieków. 

9. Dobrze rozwinięta sieć kanalizacji w 

mieście. 

 

1. Zły stan dróg dojazdowych. 

2. Zły stan dróg między niektórymi 

miejscowościami (głównie dróg 

powiatowych). 

3. Brak komunikacji bus pomiędzy 

miejscowościami w gminie. 

4. Brak odpowiedniej infrastruktury 

kulturalnej (do warsztatów, Sali kinowej, 

Sali wystawienniczej).  

5. Brak infrastruktury dla młodzieży np. 

skateparku. 

6. Brak infrastruktury wypoczynkowej 

(miejsca do siedzenia, rekreacji) w parkach. 

7. Brak szlaków kajakowych i stanic 

wodnych. 

8. Brak szlaków rowerowych i wypożyczalni 

rowerów. 

9. Brak całorocznych obiektów 

wypoczynkowo-rekreacyjnych np. park 

rozrywki. 

10. Brak zagospodarowania starego 

dworca. 

11. Brak zagospodarowania terenu wokół 

przystanku PKP. 

12. Niewystarczające remonty i budowa 

dróg gminnych, osiedlowych. 

13. Brak parkingów samochodowych  

i rowerowych blisko atrakcji turystycznych. 

14. Brak „ulubionych miejsc”. 

15. Brak miejsc do spacerowania 

i organizacji czasu wolnego dla rodzin np. 

miejsca do grillowania. 

16. Brak infrastruktury dla wędkarzy. 

17. Brak naturalnego kąpieliska  
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z odpowiednią infrastrukturą. 

18. Mało ścieżek 

dydaktycznych/edukacyjnych/. 

19. Brak systemu monitoringu w gminie 

Parczew. 

20. Brak oświetlenia w wielu miejscach. 

21. Brak atrakcyjnych witaczy, które 

zachęcały by do przyjazdu do miasta. 

22. Brak oznaczenia miejsc kultury i atrakcji 

turystycznych. 

23. Brak szlaków pieszych i konnych (oraz 

stadniny). 

24. Brak miejsca na duże ogólnopolskie 

imprezy. 

24. Brak alternatywnego transportu 

niskoemisyjnego (wypożyczalnie rowerów, 

pojazdy elektryczne). 

25. Zły stan techniczny Domu Kultury. 

26. Niewystarczający dostęp do sieci 

internetowych. 

 

Tabela nr. 42. Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb w sferze gospodarczej. 

CZYNNIKI W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA POTRZEB W SFERZE GOSPODARCZEJ 
Z UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA, BIOGOSPODARKI I ROZWOJU OZE 

Mocne strony Słabe strony – PROBLEMY  

1. W dobrym stanie utrzymane 

środowisko naturalne (do wykorzystania 

w tworzeniu produktu turystycznego). 

2. Walory przyrodnicze atrakcyjne do 

wykorzystania w tworzeniu oferty 

turystycznej i agroturystycznej. 

3. Funkcjonalna koncepcja urbanistyczna 

miasta (obwodnica). 

4. Położenie w pobliżu wschodniej granicy 

UE. 

5. Dobra infrastruktura hotelowa 

i restauracyjna. 

6. Dobra dostępność produktów 

1. Zły stan dróg dojazdowych. 

2. Zły stan dróg między niektórymi 

miejscowościami (głównie dróg 

powiatowych).  

3. Duża odległość miejscowych 

producentów od rynków zbytu i rosnące 

koszty transportu. 

4. Słabo rozwinięty przemysł (w stosunku 

do liczby mieszkańców gminy 

zatrudnionych w zakładach 

produkcyjnych). 

5. Brak lokalnego systemu obsługi 

przedsiębiorców typu: inkubator 
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spożywczych typu: owoce, warzywa, 

miód. 

7. Duża liczba MMiŚP. 

8. Dobrze prosperujące kluczowe 

przedsiębiorstwa typu: przedsiębiorstwo 

produkujące kable,  huta szkła, octownia. 

9. Bardzo wysoki stopień segregacji 

odpadów  i umów o odbiór śmieci. 

10. Bardzo dobra edukacja ekologiczna 

prowadzona przez gminę i Lasy 

Państwowe. 

11. System ulg podatkowych dla 

przedsiębiorców. 

12. Stworzenie warunków i powstanie 

pierwszej biogazowni. 

13. Widoczna troska o estetykę i porządek 

w gminie. 

14. Przystąpienie gminy do projektowania 

wykorzystania energii słonecznej i wodnej 

w na terenie gminy i gmin ościennych. 

15. Inicjowanie usług doradczych  

z zakresu wspomagania przedsiębiorców 

przez oddział Fundacji Rozwoju 

Lubelszczyzny. 

16. Program usuwania azbestu. 

17. Gmina w chwili obecnej ma 
skanalizowane 94,7%91. 
18. Przebudowa stacji uzdatniania wody 

Zasoby dobrej wody pitnej i nowe 

wyposażenie ujęcia wody w Parczewie. 

19. Atrakcyjne tereny inwestycyjne. 

20. Atrakcyjne tereny pod budownictwo 

mieszkaniowe. 

21. Sieć placówek obsługujących biznes 

(banki, ubezpieczenia, FRL). 

22. Członkostwo w LGD, LGR, 

umożliwiające mieszkańcom pozyskiwanie 

dodatkowych funduszy. 

przedsiębiorczości, agencja rozwoju lub 

stowarzyszenie przedsiębiorców. 

6. Brak miejscowych zakładów 

przetwórczych, którem mogłyby skupować 

np. warzywa i owoce oraz ryby. 

7. Niewykorzystywanie biznesowe 

terenów przyrodniczych do rozwoju 

turystyki. 

8. Niewystarczający poziom uzbrojenia 

terenów inwestycyjnych. 

9. Brak miejsc parkingowych w mieście. 

10. Brak dużych inwestorów. 

11. Brak wyraźnego i atrakcyjnego 

produktu turystycznego. 

12. Niski stopień zadowolenia 

przedsiębiorców ze współpracy z UM. 

13. Niski poziom oferty sklepów w 

zakresie: odzież, obuwie, wyposażenie 

wnętrz. 

14. Mało wybijających się marek o zasięgu 

ponadlokalnym (np. do Lubelskiego Klubu 

Biznesu należy tylko firma Elpar). 

15. Duże bezrobocie ukryte w rolnictwie. 

16. Niewystarczająca absorbcja środków w 

zakresie OZE. 

17. Brak wykorzystania gospodarczego 

kanału Wieprz-Krzna. 

18. Brak koncepcji rozwoju gospodarczego  

z uwzględnieniem miejsko-wiejskiego 

charakteru gminy. 

19.Brak nawet drobnego przemysłu np. 

przetwórni, tartaku. 

20. Brak charakterystycznej marki gminy, 

która budowała by jej rozpoznawalność. 

21. Brak właściwego wykorzystania 

powierzchni użytkowych w centrum 

miasta. 

                                                           
91

 http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/protokol_48_-_(strategii)_09_maja__2014.pdf  

http://www.umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/protokol_48_-_(strategii)_09_maja__2014.pdf
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23. Nowoczesne Targowisko Miejskie 

umożliwiające sprzedaż produktów 

rolniczych przez producentów. 

22. Brak współpracy biznes – nauka – 

samorząd. 

23. Brak gospodarczego wykorzystania 

„Traktu Królewskiego” i dziedzictwa 

Jagiellonów oraz granicy z Litwą. 

24. Brak ośrodka rozwijającego 

przedsiębiorczość. 

25. Brak wykorzystania mechanizmów 

ekonomii społecznej. 

26. Niewykorzystanie partnerstw 

międzynarodowych do promocji 

gospodarczej gminy. 

27. Niewykorzystanie możliwości sektora 

OZE. 

28. Brak prężnie działającej instytucji, 

która przygotowałaby mieszkańców do 

korzystania ze środków UE (RPO, PROW, 

WFOŚiGW itp.). 

 

Tabela nr. 43. Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb w zakresie wykorzystania zasobów 

przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz zasobów wodnych i atrakcji 

turystycznych. 

CZYNNIKI W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA POTRZEB W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA 

ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO 

ORAZ ZASOBÓW WODNYCH I ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 

Mocne strony Słabe strony – PROBLEMY  

1. Różnorodność miejsca – jeziora, lasy, 

zalew, rzeki, kanał Wieprz-Krzna. 

2. Duży potencjał zasobów wodnych. 

3. Nowoczesny basen. 

4. Atrakcyjne lasy. 

5. Współpraca międzynarodowa. 

6. Dobra baza hotelowa i gastronomiczna. 

7. Prężnie działająca LGD „Jagiellońska 

Przystań”, LGR oraz organizacja 

turystyczna „Jagielloński Szlak”. 

8. Cenne zabytki, w tym Sanktuarium 

Matki Bożej Królowej Rodzin. 

1. Zróżnicowana oferta rekreacyjno-

wypoczynkowa bez wyraźnego hitu. 

2. Brak charakterystycznych atrakcji 

turystycznych. 

3. Brak „Strategii Produktu Turystycznego  

i promocji gminy”. 

4. Brak wykorzystania potencjału 

organizacji zielonych szkół. 

5. Brak charakterystycznej imprezy 

ogólnopolskiej. 

6. Niewykorzystanie potencjału „miasta 

Jagiellonów” i historycznej granicy 



SRGP 2014-2020 155 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW  2014-2020,                                                                                  
oprac. esse  Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. | Poufne 

 
 

9. Wiele rezerwatów przyrody. 

10. Ścieżki dydaktyczne wybudowane 

przez Lasy Państwowe. 

11. Liczne pomniki powstańcze. 

12. Atrakcyjne warunki dla 

wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych. 

 

 

Królestwa Polskiego i Księstwa 

Litewskiego. 

7. Brak zagospodarowania pod turystykę 

i rekreację rzek: Piwonii, Konotopy, 

Tyśmienicy. 

8. Brak zagospodarowania zalewu. 

9. Brak ośrodka – centrum 

odpowiedzialnego za rozwój oferty 

turystycznej. 

10. Nieczynne rowy melioracyjne. 

11. Brak sieci wodno-kanalizacyjnej 

w miejscowościach wiejskich. 

12. Niezmodernizowana oczyszczalnia 

ścieków. 

13. Brak odpowiedniego przygotowania 

i udostępnienia miejsc atrakcyjnych 

przyrodniczo np. rzeki Piwonii, kanału 

Wieprz-Krzna. 

14. Brak pamiątek z tego terenu. 

15. Niezagospodarowanie akwenów pod 

rekreacje i wypoczynek. 

16. Brak rewitalizacji parków i renowacji 

zabytków. 

17. Brak ciekawych miejsc dla 

najmłodszych turystów. 

 

 

 

Tabela nr. 44. Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb i wykorzystania zasobów rolnictwa. 

CZYNNIKI W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA POTRZEB I WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 

ROLNICTWA 

Mocne strony Słabe strony – PROBLEMY  

1. Siła ekonomiczna gospodarstw rolnych 

o wyraźnej produkcji i dużej sieci 

dystrybucji (pomidory, sadzonki 

truskawki). 

2. Czyste środowisko. 

1. Niezadowolenie z poziomu 

zainteresowania UM problemami 

rolników. 

2. Brak miejsc pracy dla rolników 

prowadzących niedochodowe 
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3. Możliwość prowadzenia ekologicznych 

upraw i gospodarstw. 

4. Wysokie kwalifikacje wielu rolników. 

5. Duże tradycje rolnicze. 

6. Dobre i sprzyjające rolnictwu 

ukształtowanie terenu. 

7. Kształtowanie się lokalnego rynku 

rolnego. 

8. Wykorzystywanie dopłat UE. 

9. Mocne kojarzenie gminy z produkcją 

rolną i spożywczą: ocet, musztarda, 

pomidory, ogórki. 

10. Współpraca z Białorusią i Ukrainą 

miejscowych rolników (poprzez 

wykorzystanie kanałów dystrybucji 

płodów rolnych). 

11. Pszczelarstwo jako element 

kultywujący tradycje regionu. 

12. Na ternie gminy funkcjonują 

gospodarstwa specjalizujące się w 

produkcji: mleka, hodowli trzody 

chlewnej, uprawy zbóż. 

13. Wykorzystanie biomasy na cele 

energetyczne. 

 

gospodarstwa lub niepracujących. 

3. Odpływ młodych ludzi ze wsi do miasta. 

4. Słaba oferta motywująca rolników do 

dalszego rozwoju gospodarstw. 

5. Brak organizacji zrzeszającej rolników 

i rozwijającej ekonomię społeczną. 

6. Nienajlepsza klasa gleb. 

7. Duże rozdrobnienie gospodarstw i brak 

grup producenckich. 

8. Brak lokalnych zakładów przetwórczych. 

9. Brak wsparcia i pokierowania 

gospodarstwami produkującymi zdrową 

żywność. 

10. Niskie ceny w skupie. 

11. Brak wyraźnej uprawy, która 

wyróżniałaby gminę. 

12. Brak alternatywnych sposobów na 

zarabianie na obszarze wiejskim. 

13. Brak edukacji na temat możliwości 

rozwoju biogospodarki w tym np. 

żywności, leków, kosmetyków. 

14. Brak przygotowania do 

profesjonalnego produktu turystycznego 

opartego na tradycji i rolnictwie. 

15. Brak praktyki w prowadzeniu 

agroturystyki. 

 

 

 

Tabela nr. 45. Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb sfery nowoczesnych technologii i innowacji. 

CZYNNIKI W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA POTRZEB  

STREFY NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I INNOWACJI 

Mocne strony Słabe strony – PROBLEMY  

1. Obecność na terenie gminy 

nowoczesnych i innowacyjnych 

przedsiębiorstw np. Elpar. 

2. Wysoka absorpcja środków UE przez 

parczewskich przedsiębiorców za 

1. Brak systemowego podejścia do 

przekwalifikowania mieszkańców pod 

kątem nowych kierunków rozwoju 

gospodarczego. 

2. Brak systemowego wsparcia współpracy 
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pośrednictwem LAWP. 

3. Dobry dostęp do Internetu 

(zrealizowane projekty: „Wrota 

Lubelszczyzny”; e-PUAP). 

4. Pierwsze innowacyjne inwestycje na 

terenie gminy typu: biogazownia, fabryka 

kabli. 

5. Wyróżnienie „Innowacyjna Gmina” 

2014 – w konkursie „Exellence w biznesie” 

organizowanym przez Lubelski Klub 

Biznesu. 

6. Plany budowy farmy fotowoltaicznej. 

7. Zmiany Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego pod nowe inwestycje. 

8. Nawiązania współpracy ze 

środowiskami akademickimi przez 

rodzime przedsiębiorstwa w celu 

komercjalizacji wiedzy. 

9. Wykorzystane przez licznych 

przedsiębiorców okresu programowania 

współfinansowania ze środków UE  

w latach 2007-2013 poprzez realizację 

projektów koordynowanych przez LAWP.  

 

biznes – nauka. 

3. Słaba współpraca przedsiębiorców z 

PARP, CBiR. 

4. Brak długofalowej strategii rozwoju  

w większości przedsiębiorstw (doraźne 

plany i projekty). 

5. Brak centrum – ośrodka edukującego  

i wspomagającego inwestujących  

w technologie i innowacje. 

6. Brak edukacji na poziomie szkół 

gimnazjalnych i średnich do podejmowania 

studiów w zakresie nauk technicznych. 

7. Brak grup producenckich. 

8. Brak organizacji zrzeszającej 

przedsiębiorców. 

9. Brak projektów łączonych – producent + 

kanał dystrybucji. 

10. Brak instytucji/komórki koordynującej 

działania informacyjne/promocyjne i 

handlowe dotyczące współpracy 

gospodarczej z innymi podmiotami na 

terenie województwa i kraju.  

11. Niewielkie zainteresowanie młodzieży 

przedsiębiorczością. 
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I.2.B. Określenie zewnętrznych uwarunkowań odnoszących się do 

możliwości rozwoju. 
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE PŁYNĄCE  Z OTOCZNIA KONKURENCYJNEGO, WARUNKÓW 

MAKROEKONOMICZNYCH I SYTUACJI GEOPOLITYCZNEJ ORAZ BUDOWANIA PRZEWAGI 

KONKURENCYJNEJ PRZEZ DZIAŁANIA WŁASNE GMINY. 

 

Tabela nr. 46. Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców i potencjału społecznego. 

CZYNNIKI W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW 

I POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO 

Szanse Zagrożenia  

1. Rozwój szkolnictwa zawodowego. 

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 

dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. 

3. Wprowadzenie programów 

edukacyjnych dla mieszkańców 

dotyczących przedsiębiorczości. 

4. Wzrost ogólnego poziomu kształcenia  

w gminie. 

5. Intensywna nauka języków obcych 

dzieci 

i młodzieży. 

6. Nowe miejsca pracy dla bezrobotnych  

i stworzenie rozwiązań sprzyjających 

samozatrudnieniu. 

7. Rozwinięcie placówek oświatowych dla 

osób niepełnosprawnych. 

8. Rozwój zainteresowania OZE. 

9. Wzrost dochodów mieszkańców. 

10. Aktywizacja mieszkańców wokół 

działań budujących tożsamość i 

rozpoznawalność gminy. 

11. Dalsza aktywność społeczna. 

mieszkańców w zakresie kreowania 

rozwoju lokalnego (lokalne organizacje 

społeczne). 

1. Niedostateczny rozwój rynku pracy dla 

absolwentów szkół zawodowych. 

2. Brak aktywności społeczeństwa  

w kierunku przedsiębiorczości (w tym 

społecznej przedsiębiorczości). 

3. Brak dostosowania systemów nauczania 

do rynku pracy. 

4. Niewystarczające zainteresowanie 

mieszkańców programami i szkoleniami 

podnoszącymi kwalifikacje. 

5. Stopa bezrobocia znacznie 

przekraczająca dopuszczalne normy. 

6. Brak włączenia się mieszkańców  

w działania tworzące więź społeczną 

i wspólnotę. 

7. Blokowanie przez społeczność lokalną 

inwestycji z zakresu OZE. 

8. Pogłębiająca się niekorzystna struktura 

wiekowa mieszkańców obszaru 

charakteryzująca się starzeniem się 

społeczeństwa. 

9. Niedostatecznie rozwinięta 

infrastruktura społeczna (edukacyjna 

zdrowotna, kulturowa, sportowa, 

rekreacyjna itd.). 
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12. Dostęp mieszkańców do technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i treści 
cyfrowych w zakresie edukacji, kultury, 
gospodarki, itd. 
13. Realizacja zintegrowanych projektów 

lokalnych na obszarze KWK (łączących 

rozwój infrastruktury z rozwojem zasobów 

ludzkich i kapitału społecznego). 

14. Infrastruktura sprzyjająca rozwojowi 

i poprawie komfortu życia społeczności 

lokalnej.  

15. Dostosowanie bazy pomieszczeń 

komunalnych pod potrzeby społeczne. 

16. Budowa wyraźnej marki gminy 

i produktu. 

17. Poprawa estetyki miasta i 

miejscowości wiejskich ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych i rzek 

oraz zalewu służących rekreacji. 

18. Połączenia PKP w tym szynobusów. 

10. Niska mobilność mieszkańców. 

11. Niska jakość życia ludności. 

12. Wysoki poziom wykluczenia 

społecznego mieszkańców (zagrożenie 

ubóstwem). 

13. Niesatysfakcjonująca oferta 

specjalistycznych usług medycznych. 

14. Brak oferty i działań wspierających 

młode małżeństwa. 

 

Tabela nr. 47. Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb w sferze technicznej i przestrzennej. 

CZYNNIKI W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA POTRZEB W SFERZE TECHNICZNEJ 

 I PRZESTRZENNEJ 

Szanse Zagrożenia  

1. Dobry stan dróg dojazdowych i szybkie 
połączenie ze stolicą regionu oraz 
okolicznymi miejscowościami, miastami. 
2. Rozwój komunikacji bus. 
3. Szeroka oferta infrastruktury 
rekreacyjnej i kulturalnej dla 
mieszkańców. 
4. Nowoczesna infrastruktura 
wypoczynkowa wykorzystująca zasoby 
lokalnej przyrody i dziedzictwa 
kulturowego. 
5. Rewitalizacja społeczna i gospodarcza 
miejsc tworzących nastrój do rozwoju 
więzi społecznej. 
6. Sieć parkingów i miejsc postojowych 

1. Ograniczenie rozwoju gminy ze względu 

na słaby stan infrastruktury gminy 

(szczególnie dróg dojazdowych). 

2. Słaba jakość dróg powiatowych 

i wojewódzkich w powiecie parczewskim 

i powiatach ościennych. 

3. Pogorszenie stanu już wybudowanych 

dróg w związku ze zwiększeniem się ruchu 

tranzytowego. 

4. Pogorszenie kontaktów handlowych  

z partnerami za wschodniej granicy. 



SRGP 2014-2020 160 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW  2014-2020,                                                                                  
oprac. esse  Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. | Poufne 

 
 

poprawiająca komunikację i sprzyjająca 
rozwojowi gospodarczemu (np. turystyce). 
7. Strategia wyróżniającego się  
i atrakcyjnego produktu turystycznego 
sprzyjającemu rozwojowi przestrzennemu 
gminy. 
8. Powstanie infrastruktury eksploatującej 
potencjał gospodarczy Kanału Wieprz-
Krzna. 
9. Współpraca nauka – biznes – samorząd. 
10. Absorbcja środków w obszarze OZE. 
11. Wykorzystanie gospodarcze historii 
miejsca związanej z historią Jagiellonów 
(pozostałości śladów na terenie gminy).  
12. Powstanie ośrodków/centrów 
pomagającym w pozyskiwaniu środków na 
inwestycje i rozwijającego 
przedsiębiorczość. 
13. Modernizacja trasy kolejowej Lublin – 
Parczew – Łuków ułatwiająca szybszą 
komunikację ze stolicą. 
14. Przebudowa bocznicy kolejowej w 
Parczewie w centrum strefy inwestycyjnej. 
15. Wykorzystanie wsparcia ze środków 
UE przeznaczonych dla obszarów 
wiejskich. 
16. Zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury sportowej i kulturalnej. 
17. Inicjowanie i wspieranie działań 
służących rozwojowi budownictwa 
mieszkaniowego. 
18. Sprawne zarządzanie gminą. 
19. Sieć ścieżek rowerowych, szlaków 
pieszych i konnych oraz kajakowych wraz 
infrastrukturą wspierającą (toalety, 
parkingi, stanice, wypożyczalnie sprzętu). 
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Tabela nr. 48. Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb w strefie gospodarczej. 

CZYNNIKI W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA POTRZEB W STREFIE GOSPODARCZEJ 
Z UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU OZE 

Szanse Zagrożenia  

1. Dobra dostępność komunikacyjna. 

2. Rozwój terenów przygranicznych i 

rozwój rynków zbytu. 

3. Dobra obsługa przedsiębiorców 

i inwestorów. 

4. Rozwój przetwórstwa i budowa 

zakładów przetwórczych. 

5. Rozwój produktu turystycznego 

i wykorzystanie terenów przyrodniczych, 

zbiorników wodnych i zaplecza rolniczego. 

6. Przygotowanie specjalnej strefy 

inwestycyjnej i jej skuteczna promocja. 

7. Wzmocnienie współpracy biznes – 

samorząd lokalny. 

8. Rozwój oferty sklepów odzieżowych 

i pozostałych. 

9. Świadoma budowa strategii marek 

usług 

i produktów markowych przez rodzimych 

przedsiębiorców. 

10. Wsparcie pozarolniczej działalności 

gospodarczej i rękodzieła. 

11. Aktywna i skuteczna absorbcja 

środków w zakresie biogospodarki, OZE. 

12. Wykorzystanie gospodarcze kanału 

Wieprz-Krzna. 

13. Budowa marki gminy. 

14. Wsparcie kooperacji nauka – biznes – 

samorząd. 

15. Gospodarcze wykorzystanie „Traktu 

Królewskiego” i dziedzictwa Jagiellonów 

oraz granicy z Litwą. 

16. Ośrodek rozwoju przedsiębiorczości. 

17. Wsparcie ekonomii społecznej. 

18. Wzrost konkurencyjności mikro i 

1. Brak rozwoju gminy ze względu na brak 

dostępu do szlaków handlowych 

(drogowych i kolejowych). 

2. Pogłębiający się niż demograficzny. 

3. Emigracja zarobkowa. 

4. Brak dostosowania szkolnictwa do 

potrzeb rynku pracy. 

5. Brak wykwalifikowanych pracowników 

6. Niewykorzystanie partnerstw 

międzynarodowych do promocji 

gospodarczej gminy. 

7. Niewykorzystanie możliwości rozwoju 

biogospodarki i sektora OZE. 

8 Brak prężnie działającej instytucji, która 

przygotowałaby mieszkańców do 

korzystania ze środków UE (RPO, PROW, 

WFOŚiGW itp.). 

9. Małe zainteresowanie młodych pracą 

na terenie gminy. 

10. Duża konkurencja w pozyskiwaniu 

środków ze źródeł wewnętrznych. 

11. Niedostateczne zabezpieczenie wkładu 

własnego do planowanych inwestycji. 

12. Małe zainteresowanie terenami 

inwestycyjnymi. 

13. Niekonsekwentna polityka Państwa 

wobec terenów wiejskich. 

14. Niestabilna polityka w zakresie OZE. 

15. Niekorzystna polityka przedsiębiorstw 

energetycznych. 

16. Bierność i niechęć mieszkańców do 

zmiany swojej sytuacji życiowej. 

17. Pogłębiający się opór społeczny wobec 

inwestycji OZE. 
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małych przedsiębiorstw poprzez 
tworzenie sieci kooperacji. 
19. Łagodzenie skutków bezrobocia 

i aktywizacji zawodowej uwzględniającej 

zmiany na lokalnym rynku. 

 

 

Tabela nr. 49. Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb w obszarze wykorzystania zasobów 

przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz zasobów wodnych i atrakcji 

turystycznych. 

CZYNNIKI W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA POTRZEB W OBSZARZE WYKORZYSTANIA 

ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO 

ORAZ ZASOBÓW WODNYCH I ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 

Szanse Zagrożenia 

1. Atrakcyjna oferta rekreacyjno-

wypoczynkowa. 

2. Charakterystyczne i wyróżniające się na 

tle regionu atrakcje turystyczne. 

3. Strategii Produktu Turystycznego  

i promocji gminy Parczew. 

4. Wykorzystanie potencjału lasów, rzek, 

jezior i otwarcie się na grupy 

zorganizowane (zielone szkoły, wycieczki 

oraz turystów indywidualnych). 

5. Organizacja ogólnopolskiej imprezy. 

6. Nawiązanie w rozwoju gospodarczym, 

kulturalnym i turystyce do dziedzictwa 

kulturowego miasta Jagiellonów 

i historycznej granicy Królestwa Polskiego  

z Księstwem Litewskim. 

7. Nowoczesne i klimatyczne 

zagospodarowanie pod rekreację rzek: 

Piwonii, Konotopy, Tyśmienicy. 

8. Rewitalizacja społeczna i gospodarcza 

zalewu do celów rekreacyjnych oraz 

kulturalnych. 

9. Powołanie podmiotu odpowiedzialnego 

za rozwój i promocję oferty turystycznej. 

1. Zwiększenie i zaostrzenie przepisów  

w zakresie ochrony środowiska. 

2. Obniżenie poziomu wód w jeziorach 

oraz ich zarastanie. 

3. Okresowe zagrożenie 

zanieczyszczeniem powietrza. 

4. Brak solidarności wewnętrznej.  

5. Duży wpływ KWK na występowanie 

deficytów wód w Wieprzu (szczególnie 

odczuwalny w okresach naturalnych 

niskich poziomów wód w Wieprzu – 

obniżenie poziomu przepływu wody 

poniżej stanu nienaruszalnego). 

6. Wyraźny deficyt wód powierzchniowych 

ograniczający rozwój społeczno-

gospodarczy obszaru KWK. 

7. Znaczne obszary KWK zagrożone suszą 

(w rezultacie złego stanu technicznego 

infrastruktury Kanału Wieprz-Krzna). 

8. Destabilizacja równowagi ekologicznej 

na Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim  

9. Niski poziom świadomości społecznej. 

10. Niedostatecznie rozwinięta 

infrastruktura komunalna i infrastruktura 
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10. Czynne rowy melioracyjne. 

11. Nowoczesna sieć wodno-kanalizacyjna 

w miejscowościach wiejskich oraz 

zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. 

12. Udostępnienie miejsc atrakcyjnych 

przyrodniczo np. rzeki Piwonii, kanału 

Wieprz-Krzna. 

13. Rozwój tematyczny terenu gminy 

powiązany z możliwością zarobkowania. 

14. Zagospodarowanie akwenów pod 

rekreacje i wypoczynek. 

15. Wykorzystanie zabytków sakralnych 

do promowania ruchu pielgrzymkowego. 

16. Rewitalizacja parków i renowacja 

zabytków. 

17. Ciekawa i atrakcyjna infrastuktura dla 

najmłodszych oraz dzieci i młodzieży. 

18. Współpraca z uczelniami. 

19. Partnerstwo Publiczno - Prywatne. 

20. Skuteczne wykorzystanie środków UE. 

21. Realizacja zintegrowanych inwestycji 

KWK. 

 

ochrony środowiska (sieć kanalizacyjna).  

11. Niedostateczne wykorzystanie 

potencjału rzek, degradacja dolin 

rzecznych, brak zagospodarowania łąk 

nadrzecznych, brak należytej ochrony 

różnorodności biologicznej. 

12. Degradacja środowiska przyrodniczego 

poprzez działalność antropogeniczną 

turystów 

 

Tabela nr. 50. Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb rolnictwa. 

CZYNNIKI W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA POTRZEB ROLNICTWA 

Szanse Zagrożenia  

1. Wsparcie Urzędu Gminy w 

rozwiązywaniu problemów rolników. 

2. Oferta pracy dla rolników prowadzących 

niedochodowe gospodarstwa lub 

niepracujących. 

3. Oferta dla ludzi młodych na terenach 

wiejskich. 

4. Wyraźna koncepcja rozwoju 

nowoczesnej wsi. 

5. Działania zrzeszające rolników 

i rozwijające ekonomię społeczną. 

1. Anomalie pogodowe. 

2. Kiepska koniunktura na rynku. 

3. Wyraźna niechęć do spójnego 

i strategicznego działania. 

4. Rozdrobnienie gruntów. 

5. Indywidualizacja produkcji. 

6. Niewystarczający dostęp do 

finansowania nowych technologii. 

7. Brak chęci do zintegrowania się wokół 

wspólnej wizji rozwoju. 

8. Małe zainteresowanie podnoszeniem 
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6. Tworzenie grup producenckich. 

7. Liczne lokalne zakłady przetwórcze. 

8. Wsparcie gospodarstw produkujących 

zdrową żywność. 

9. Zdefiniowanie wyraźnej uprawy, która 

wyróżniałaby gminę. 

10. Utworzenie alternatywnych sposobów 

na zarabianie na obszarze wiejskim. 

11. Edukacja na temat możliwości rozwoju 

biogospodarki w tym np. żywności, leków, 

kosmetyków. 

12. Promocja i mocna identyfikacja z 

gminą produktu turystycznego opartego 

na historii, tradycji i rolnictwie. 

15. Zakładanie gospodarstw 

agroturystycznych i sklepików z 

produktami regionalnymi. 

16. Rozwój turystyki. 

17. Produkcja zdrowej żywności. 

 

kwalifikacji. 

9. Deficyt osób do obsługi maszyn 

rolniczych. 

10. Pogłębiający się niż demograficzny. 

 

 

 

 

Tabela nr. 51. Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb strefy nowoczesnych technologii i innowacji. 

CZYNNIKI W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA POTRZEB  

STREFY NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I INNOWACJI 

Szanse Zagrożenia  

1. Profesjonalne i systemowe podejście do 

przekwalifikowania mieszkańców pod 

kątem nowych kierunków rozwoju 

gospodarczego. 

2. Rozwinięcie współpracy biznes – nauka. 

3. Współpraca przedsiębiorców z PARP, 

CBiR. 

4. Opracowanie długofalowej strategii 

rozwoju w większości przedsiębiorstw. 

5. Ośrodek/Centrum edukujące 

i wspomagające inwestujących  

w technologie i innowacje. 

6. Atrakcyjna oferta edukacji na poziomie 

1. Brak miejsca podnoszącego poziom 

wiedzy o nowych technologiach 

i innowacjach. 

2. Nieskuteczne ubieganie się  

o dofinansowanie z poziomu regionalnego 

i ogólnokrajowego. 

3. Ograniczenie się do działań doraźnych 

i brak perspektywicznego planowania. 

4. Niestabilna polityka rządu. 

5. Brak planowania strategii kooperacji. 

6. Trudność w nawiązywaniu kontaktów 

z uczelniami i instytutami badawczymi. 

7. Brak zainteresowania innowacjami. 
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szkół gimnazjalnych i średnich do 

podejmowania studiów w zakresie nauk 

technicznych. 
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II. MISJA GMINY PARCZEW. 

 

 

 

Gmina Parczew to miasto i miejscowości wiejskie, 

które tworzą wspólnotę poprzez realizację wyznaczonych celów: 

rozwoju edukacji, innowacyjnego zarządzania zasobami przyrodniczymi  

oraz budowanie atrakcyjnego produktu turystycznego opartego  

na źródłach historycznych i tożsamości regionalnej. 

Działania te Gmina Parczew realizuje w partnerstwie z innymi JST, uczelniami, 

placówkami oświatowymi, organizacjami oraz przedsiębiorcami, 

którzy realizują założenia innowacyjnej gospodarki i wykorzystują narzędzia 

komercjalizacji wiedzy. 

W ten sposób osiągnie rozpoznawalność ponadlokalną i optymalne warunki 

wzrostu gospodarczego w tym biogospodarki 

 oraz aktywizacji potencjału społecznego. 

 

 

UZASADNIENIE MISJI GMINY PARCZEW: 

 Wspólnota mieszkańców i władz samorządowych chce w partnerstwie 

z organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu oraz 

przedsiębiorcami budować relacje z otaczającymi gminę jednostkami 

samorządu terytorialnego w celu maksymalizacji wykorzystania potencjałów 
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rozwojowych. Szczególne działania będą podejmowane na rzecz aktywizacji 

mieszkańców, tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych, współpracy  

z uczelniami i ośrodkami badawczymi oraz organizacjami społecznymi.  

 Misją Gminy Parczew jest stworzenie ponadlokalnego produktu 

turystycznego z partnerami samorządowymi północnej części Województwa 

Lubelskiego „Dolina Zielawy  i Piwonii” przy równoczesnej realizacji partnerstw 

w zakresie polityki energetycznej i odnawialnych źródeł energii dla powiatów 

bialskiego i parczewskiego oraz zintegrowane interwencje w obszarze kanału 

Wieprz-Krzna. Dla spójnego i dynamicznego rozwoju wykorzystane będą 

wykonane i realizowane działania, które w nowej perspektywie zostaną 

wzmocnione przez kolejne inicjatywy. 

 Szczególnym kierunkiem działań gminy Parczew będzie troska  

o wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości i budowa atrakcyjnej oferty dla 

inwestorów m. in. poprzez planowanie sprawnej komunikacji drogowo-

kolejowo-wodnej. Szczególną rolę odegrają przygotowane tereny inwestycyjne 

i tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz infrastrukturę rekreacyjną oraz 

edukacyjną. 

 Realizowane przez szkoły średnie programy nauczania 

i specjalizacje zawodowe przygotowywać będą podwaliny wyspecjalizowanego  

i wysoko wykwalifikowanego rynku pracy. Władze gminy podejmować będą 

działania sprzyjające wieloetapowej ścieżki edukacji tj. szkoła podstawowa – 

gimnazjum – szkoła średnia- szkoła wyższa, aby zachęcać do osiedlania się na 

terenie gminy Parczew. 

 Komfort życia i możliwości perspektywicznego patrzenia 

w przyszłość będą kluczową kwestią społeczną, której poświęci się wiele uwagi. 

Gmina Parczew ma być miejscem, w którym młodzież i młode małżeństwa 

odnajdą swoje docelowe miejsce rozwoju, a ludzie dojrzali 

i starsi będą mogli bezpiecznie i aktywnie korzystać z usług medycznych. Dla 

każdego mieszkańca będzie interesująca oferta wydarzeń kulturalnych, dostęp 

do rozrywkowi i miejsc służących rekreacji. Prężnie rozwijająca się gospodarka 

powiatu parczewskiego i powiatów sąsiednich zapewni nowe i atrakcyjne 

miejsca pracy dla mieszkańców i napływowej ludności z innych części regionu 

lubelskiego. 

 W odniesieniu do realizacji celów zewnętrznych deklaracja misji gminy 

jest  wskazaniem jej głównych przewag komparatywnych: czym gmina chce się 

wyróżnić?; co unikalnego wniesie do wymiany dóbr i usług?. Deklaracja misji 
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powinna określić wyróżniającą kompetencję gminy – co gmina będzie robić – 

jaka będzie na tle konkurencji? Z kolei zwracając się do wskazania celów 

zewnętrznych misja gminy jednoznacznie wskazuje główny kierunek działań 

i generalną oś priorytetów.  

 Z punktu widzenia Strategii Województwa Lubelskiego92 ważne jest 

odniesienie się do celów strategii Europa 2020 (zwłaszcza na poziomie 

operacyjnym, RPO), jednak poziom spełnienia celów w warunkach 

województwa jest przedmiotem negocjacji MRR i KE. Ponadto w roku 2014 

trwają konsultacje RPO Województwa Lubelskiego z KE, dlatego docelowo 

rekomenduje się wzorem poprzedniej strategii rozwoju Gminy Parczew, 

sporządzenie po zatwierdzeniu RPO WL dokumentu „Plan Rozwoju Lokalnego 

Gminy Parczew na lata 2014-2020”, który przełoży cele strategiczne zapisane 

w „Strategii Rozwoju Gminy Parczew 2014-2020” na szczegółowe działania 

i projekty93. 

  

                                                           
92

 Strategia Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, str. 8. 
93

 Por. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew 2007-2015, marzec 2008, oprac. Biuro Doradcze Plus 
Andrzej Pryzowicz. 
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III. WIZJA STRATEGICZNA. 

 

 

III. I. System wartości i aspiracji. 

 

 „Planowanie strategiczne nie daje bynajmniej gwarancji, że decyzje będą 

słuszne, ale gwarantuje, że podejmować się je będzie 

z myślą o przyszłości”.  

 

 W planowaniu rozwoju nie ma jednolitej procedury  

i metodologii planowania. Każdy plan rozwoju składa się 

z dwóch głównych części: diagnostycznej i prognostycznej.  

  

 Każda Strategia Rozwoju pełni określone funkcje: 

 regulacyjną – plan staje się wyznacznikiem podejmowanych 

decyzji, gwarantujących realizację ustalonych zadań. 

 kontrolną – plan staje się podstawą skuteczności działania 

organów odpowiedzialnych za lokalną politykę gospodarczą. 

 informacyjną – plan jest zbiorem informacji  

o kierunkach rozwoju miejsca i zamierzonych decyzji władz 

regionalnych. 

 koordynacyjną – plan jest podstawą koordynowania zarówno 

działania władz regionalnych, jak i zachowań podmiotów 
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funkcjonujących na terenie gminy, zgodnie ze strategicznymi 

celami rozwoju. 

 pobudzającą – plan jest dokumentem mobilizującym władze 

samorządowe i obywateli do działania zgodnego z planem. 

 promocyjną – plan jest dokumentem eksponującym atrakcyjność 

jednostki terytorialnej, pokazuje jej wizję i pozycję w przyszłości. 

 

 Etapy strategicznego planowania rozwoju Gminy Parczew były kolejno 

realizowane poprzez: 

I. Diagnozowanie stanu rozwoju jednostki terytorialnej – etap 

analityczno-diagnostyczny określający potencjał rozwojowy, 

problemy i bariery rozwoju oraz uwzględnienie otoczenia i jego 

wpływu na rozwój jednostki terytorialnej. 

II. Planowanie strategiczne – etap kreowania długookresowego 

planu rozwoju określającego cele strategiczne oraz taktykę ich 

osiągnięcia. 

III. Planowanie operacyjne – etap opracowania szczegółowych 

planów realizacji zadań strategicznych wraz ze stworzeniem 

systemu monitorowania jednostki terytorialnej i jej otoczenia 

oraz systemu kontroli wdrażania strategii. 

 Kucz do opracowania strategii rozwoju stanowiła PRAWIDŁOWA 

DIAGNOZA, która: 

I. powinna określać aktualny stan rozwoju gminy. 

II. wskazywać kluczowe problemy jego rozwoju. 

III. wyjaśniać przyczyny, które doprowadziły do obecnej sytuacji. 

IV. określenie zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju 

regionu  

V. wskazanie jego pozycji względem otoczenia. 

NARZĘDZIA, KTÓRE UŻYTO W PIERWSZYM ETAPIE TO: 

• Badanie ankietowe 

• Wywiady 
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• Analiza SWOT 

• Analiza dokumentów 

• Wizyty w terenie 

 

 Planowanie strategii rozwoju po etapie badawczym rozpocznie 

formułowanie wizji rozwoju, wizji przyszłości jednostki terytorialnej – to obraz, 

który chcemy osiągnąć, określający rangę i atrakcyjność gminy, profil 

gospodarczy, jakość życia mieszkańców. 

  

WYBÓR CELÓW STRATEGICZNYCH UZALEŻNIONY JEST OD: systemu idei, 

aspiracji i wartości, uznanych za ważne w danej społeczności regionalnej, 

kształtujących tożsamość. Ważne będzie na kolejnych etapach określenie 

potencjału społeczno-gospodarczego jakim dysponuje gmina, a w szczególności 

potencjału tworzącego niespotykane i specyficzne zasoby regionu, tworzący  

w sposób naturalny przewagę konkurencyjną gminy. 

 

 Po etapie badawczym w strategii określone są również bariery  

i słabości tkwiące w gminie na tle regionu i uniemożliwiające dynamiczny 

rozwój. Podano uwarunkowania zewnętrzne – sytuacji społeczno-gospodarczej 

występującej w bliższym i dalszym otoczeniu gminy, stwarzające pozytywne lub 

negatywne możliwości rozwoju. 

W metodologii pisania strategii rozwoju gminy zostanie wykorzystana PIRAMIDA 

PLANOWANIA STRATEGICZNEGO: 

I. Wizja rozwoju 

II. Cele strategiczne 

III. Cele operacyjne 

IV. Zadania strategiczne 

 Dla każdego zadania strategicznego opracować należy program 

operacyjny (projekt) określający: 

• projekty cząstkowe – etapy realizacji zadania strategicznego 
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• podmiot odpowiedzialny za realizację poszczególnych etapów zadania 

• zasoby finansowe (ogólny kosztorys) potrzebne dla realizacji zadania 

• propozycje źródeł finansowania zadania strategicznego 

• harmonogram realizacji zadań 

• spodziewane efekty (wskaźniki ewaluacji) realizacji zadania 

• system informowania o przebiegu prac nad wdrażaniem zadania 

strategicznego. 

 

Należy pamiętać, że OPRACOWANIE STRATEGII NIE JEST JEDNORAZOWYM 

DZIAŁANIEM – TO PROCES. 

 

 Specjalnie dla Gminy Parczew określa się kierunek rozwoju poprzez 

dobór TYPU STRATEGII. Zazwyczaj jest to połączenie kilku typów w zależności od 

wizji rozwoju i danych z badań. Strategia będzie mogła być: 

I. Agresywna – założenie maksymalnego wykorzystania efektów 

synergicznych mocnych stron sytuacji wewnętrznej i z zewnętrznymi 

szansami stwarzanymi przez otoczenie. Jest to strategia typowa dla 

dużych i silnych jednostek gospodarczych terytorialnych, znajdujących 

się w dobrej kondycji oraz mających sprzyjające oddziaływanie na 

otoczenie. 

II. Konserwatywna – zakłada maksymalne wykorzystanie mocnych 

stron wewnętrznego potencjału przy jednoczesnym zmniejszeniu lub 

ograniczeniu siły oddziaływania zagrożeń wypływających z otoczenia. 

Wykorzystywane przez tych, dla których zmiany są wyjątkowo szybkie 

i niesprzyjające rozwojowi. 

III. Konkurencyjna – główny nacisk kładzie na budowanie siły 

konkurencyjnej poprzez wytwarzanie efektu synergii słabych stron 

sytuacji wewnętrznej i szans stwarzanych przez otoczenie. 

IV. Defensywna – zespół działań zmierzających do przerwania 

niekorzystnych warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Jej głównym 
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zadaniem jest przeciwdziałanie  negatywnym efektom słabości i 

zagrożeń. 

 W związku z przyjętym modelem tworzenia strategii tj. modelem 

partycypacyjno-eksperckim zostały powołane ZESPOŁY TEMATYCZNE 

KONWENTU DS. STRATEGII GMINY PARCZEW: 

I. Zespół do spraw PRZESTRZENNO – EKOLOGICZNYCH. 

II. Zespół do spraw GOSPODARCZYCH. 

III. Zespół do spraw SPOŁECZNYCH. 

 ZADANIA ZESPOŁÓW OPINIUJĄCO-KONSULTACYJNYCH polegają 

na udziale w procesie badawczym: ankiety, analizy SWOT, określeniu 

głównych barier rozwoju i czynników wzrostu, a także formułowaniu 

wariantów misji i ustalaniu oraz hierarchizowaniu celów Strategii, a tym 

samym kierunków  rozwoju. Ważną sprawą będzie formułowanie 

i opiniowanie założeń Systemu Realizacji Strategii. 

 Z punktu widzenia Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 

ważne jest odniesienie do poszczególnych celów strategii Europa 2020 

(zwłaszcza na poziomie operacyjnym RPO), jednak poziom spełnienia 

celów w warunkach województwa będzie przedmiotem negocjacji z MRR 

i KE.) 

 W skali promowanych zasad rozwoju regionalnego w całej UE jest 

tzw. inteligentna specjalizacja. Termin ten oznacza takie prowadzenie 

polityki rozwoju regionalnego, żeby wykorzystując wyniki selektywnie 

wspieranych badań naukowych i rozwojowych realizować cel 

zwiększenia potencjału innowacyjnego gospodarki regionalnej. 

Inteligentna specjalizacja będzie jednym z kryteriów finansowania przez 

Politykę Spójności UE badań oraz przedsięwzięć rozwojowych w ramach 

wspierania przez tę politykę strategii Europa 2020. 

 Stąd Strategia Rozwoju Gminy Parczew 2014-2020 będzie przede 

wszystkim odnosić się do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 

2014-2020 oraz Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 2020. 
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WARTOŚCI I ASPIRACJE 

W STRATEGII GMINY PARCZEW: 

 

 

I. Dostępność komunikacyjna – „dobry stan dróg dojazdowych, 

gminnych, osiedlowych; szlaki rowerowe, kajakowe, konne  

piesze; infrastruktura wspomagająca: parkingi plus trakt 

kolejowy”. 

II. Troska o zdrowie – „w zdrowym ciele zdrowy duch, gmina  

z nowoczesnymi programami profilaktyki prozdrowotnej”. 

III. Natura, przyroda, ochrona środowiska – „powrót do źródeł; 

ochrona środowiska naturalnego i umiejętne wykorzystanie jego 

zasobów w rozwoju gminy”. 

IV. Rozwój i aktywizacja mieszkańcóa. – „człowiek, 

przedsiębiorstwa, gmina - rozwijający swój potencjał i zasoby”. 

V. Wspólnota – „razem można więcej, budowa tożsamości, budowa 

partnerstw”  

VI. Tradycja i tożsamość – „korzenie i wspólna historia miast na 

szlaku jagiellońskim”. 

VII. Edukacja – „zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji; 

dostęp do innowacyjnych metod nauczania”. 

VIII. Rozwój społeczny – „realizacja potrzeb wynikających 

z postępu cywilizacyjnego takiego jak dostosowanie do 

zmieniających się warunków pracy; redukcja stresu, zdrowy tryb 

życia; troska o tworzenie relacji z młodzieżą i młodymi 

małżeństwami, aby budowała swoją przyszłość na terenie 

gminy”. 

IX. Rozwój przez innowacje i współpracę oraz komercjalizację 

wiedzy – „budowa innowacyjnej gospodarki w tym 

biogospodarkę na terenie gminy Parczew; budowa grup 

producenckich i klastrów”. 
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X. Opieka w jesieni życia – „tworzenie koopetycji – łańcucha 

powiązań pomiędzy instytucjami, jednostkami NFZ, 

przedsiębiorcami w działaniach wspierających opiekę nad 

osobami starszymi”. 
XI. Odtwarzanie wymierających zawodów – „smaki tradycyjnej 

kuchni wyrastającej z tradycji rolniczych – „wieloaspektowe 

wykorzystanie rolnictwa i ludowych tradycji w budowie marki 

regionalnej”. 
XII. Budowa partnerstw z okolicznymi gminami i powiatami – 

„dynamiczny rozwój w wymiarze regionalnym  

i ponadregionalnym”. 
XIII. Rozwój przez współpracę transgraniczną – „wykorzystanie 

bliskości granicy z Białorusią i Ukrainą w wymianie handlowej 

i kulturalnej”. 
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III. 2. WYRÓŻNIK BUDUJĄCY PRZEWAGĘ 

KONKURENCYJNĄ GMINY. 

 

III.2.1. Charakterystyka potencjału budującego przewagę konkurencyjną. 

 

 Potencjał społeczno-gospodarczy, jakim dysponuje gmina, a w 

szczególności potencjał tworzący niespotykane i specyficzne zasoby regionu, 

tworzący w sposób naturalny przewagę konkurencyjną gminy został 

scharakteryzowany w diagnozie gminy. Do 10 kluczowych cech stanowiących 

wskazania przewagi konkurencyjnej gminy można zaliczyć: 

 

I. Zasoby przyrodnicze – w tym zasoby wodne, lasy i czyste środowisko. 

II. Baza sportowo-rekreacyjna (basen, obiekty MOSiR). 

III. Zasoby historyczne i kulturowe. 

IV. Tradycje rolnicze. 

V. Innowacyjne i nowoczesne zakłady produkcyjne. 

VI. Interesująca oferta edukacyjna. 

VII. Prorozwojowy charakter opieki geriatrycznej. 

VIII. Infrastruktura hotelowo-gastronomiczna. 

IX. Gospodarstwa rybackie. 

X. Prężnie działające organizacje społeczne. 

 

III.2.1.1. Uwarunkowania zewnętrzne – sytuacji społeczno-gospodarczej występującej  

w bliższym i dalszym otoczeniu regionu, stwarzającym pozytywne lub negatywne możliwości 

rozwoju: 

a) DOLINA ZIELAWY94. Projekt jest partnerskim przedsięwzięciem Gmin: Jabłoń, 

Podedwórze, Rossosz , Sosnówka i Wisznice, które wspólnie tworzą obszar 

turystyczny pod nazwą „Dolina Zielawy”. Gminy obszaru turystycznego Doliny 

Zielawy słyną z uprawy ziół, stąd pomysł na zbudowanie marki pod hasłem 

„Kraina Ziół”. Promocja obszaru została tak zaplanowana, że do każdej gminy 

                                                           
94

 http://www.dolinazielawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=6  

http://www.dolinazielawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=6
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przyporządkowane jest jedno zioło najbardziej charakterystyczne na danym 

obszarze: 

1. Podedwórze - rumianek, 

2. Wisznice - mięta, 

3. Rossosz - mniszek lekarski 

4. Sosnówka - borówka czarna 

5. Jabłoń - dziurawiec 

 Niniejszy projekt stanowi pierwszy krok w budowie marki Doliny 

Zielawy. W ramach projektu zaplanowano następujące działania: 

 1. Utworzenie i obsługa portalu internetowego „Doliny Zielawy”,  

w którym znajdą się informacje o ciekawych miejscach, ścieżkach rowerowych, 

trasach turystycznych oraz atrakcjach i zabytkach obszaru „Dolina Zielawy”, 

umieszczane będą bieżące informacje na temat organizowanych wydarzeń 

kulturalnych i turystycznych oraz baza ofert noclegowych. 

 2. Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych obszaru (ulotek, 

folderów oraz map z zaznaczonymi szlakami turystycznymi). 

 3. System jednolitej wizualizacji i identyfikacji turystycznej obszaru 

(opracowanie logotypu obszaru, zakup tablic informacyjnych, znaków 

kierunkowych, witaczy). 

 4. Utworzenie i prowadzenie punktów informacji turystycznej  

w gminach, w których turyści i wszyscy zainteresowani będą mogli zasięgnąć 

informacji o ciekawych i wartych zobaczenia obiektach, zapoznać się  

z materiałami promocyjnymi, otrzymać przygotowane w ramach projektu 

produkty regionalne. 

 5. Przygotowanie produktów regionalnych w postaci atrakcyjnie 

opakowanych mieszanek ziół i olejków ziołowych oraz albumu zielnego ze 

zbiorem legend, przepisami kulinarnymi i florystyką zielną. 

 6. Organizację imprez tematycznych i wydarzeń kulturalnych 

związanych z kreowaną marką: pikniki zielarskie w każdej gminie, polegające na 

poznawaniu i zbieraniu ziół z dala od dróg i pól uprawnych zgodnie z wydanym 

w ramach projektu zielnikiem; festiwal ziół podsumowujący pikniki zielarskie; 

tygodniowe warsztaty edukacyjne w każdej gminie (warsztaty zielarskie, 

florystyczne, kulinarne, kosmetyczne i farmaceutyczne, związane z leczniczymi 

właściwościami ziół). 

 7. Opracowanie strategii turystycznej obszaru, wyznaczającej dalsze 

kierunki działań promocyjnych nakierowanych na wzrost identyfikacji tego 
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obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku wśród szerokiego grona 

odbiorców. 

b) HOŁOWNO. LUBELSKA KRAINA RUMIANKU.95  

 Jest taki niezwykły zakątek na Polesiu Lubelskim, gdzie czas jakby 

zatrzymał się w miejscu. Tu można upiec chleb, utkać płótno, ulepić garnek, 

zrelaksować się w wiejskim SPA, wędrować cichym rankiem wśród łanów 

rumianku, a wieczorem ogrzać się przy ognisku lub wypocić w saunie. Ośrodek 

Edukacji Regionalnej w Hołownie prowadzi warsztaty poświęcone edukacji 

regionalnej zgodnie z podstawą programową: „Od ziarna do chleba”, „Od 

włókna do tkaniny”, „Od gliny do cegły”, „Dawne zajęcia domowe” oraz 

warsztaty rękodzielnicze: garncarstwo i ceramika artystyczna, plecionkarstwo, 

bibułkarstwo, tkanie gobelinów,  malowanie na szkle i drewnie. „ Awantura w 

Krainie Rumianku” to fabularna gra terenowa odbywająca się wśród 

zabudowań, łąk i pól wsi Hołowno. Dla grup organizowane są również zielone 

szkoły i kolonie z bogatym programem regionalnym. Wiejskie SPA (sauna, 

masaże zbiegi kosmetyczne, spanie na sianie) to oferta dla całych rodzin - kiedy 

rodzice korzystają za zbiegów,  dzieci pod okiem instruktorów lepią garnki,  

a potem wspólnie z rodzicami pieką bułeczki w piecu chlebowym. 

 

c) WŁODAWA.96 

 Włodawa to miasto w północno-wschodniej części województwa 

lubelskiego, we wschodniej Polsce, w powiecie włodawskim; położone na 

obszarze Garbu Włodawskiego nad Włodawką i Bugiem przy granicy  

z Białorusią. Włodawa leży na Południowym Podlasiu, Pojezierzu Łęczyńsko-

Włodawskim i Polesiu. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do 

województwa chełmskiego.  

 Realizowany Program promocji walorów kulturowych  

i turystycznych Włodawy – Miasta Trzech Granic i Trzech Kultur wyraża wizję 

rozwoju miasta i gminy. Po realizacji Projektu powstały następujące produkty: 

nowe strony internetowe poświęcone tematyce kulturalnej 

 i turystycznej, wydanie materiałów promocyjnych; zorganizowanie 

imprez/wydarzeń kulturalnych (100 szt.). W ramach projektu wykonano 

następujące działania: opracowanie studium wykonalności; opracowanie  

i wydanie materiałów promocyjnych (wydano ulotki reklamowe, foldery  

i kalendarze, materiały reklamowe: t-shirty, kubki, parasole, drobne upominki 

itp. ); przygotowane zostało nagranie audio-przewodnika dla turystów; 

                                                           
95

 http://www.turystyka-pojezierze.pl/odkryj-pojezierze/najciekawsze-miejsca-1/holowno.html?p=2 
 
96

 http://um.wlodawa.eu/2-2/promocja-walorow-kulturowych-i-turystycznych/  

http://www.turystyka-pojezierze.pl/odkryj-pojezierze/najciekawsze-miejsca-1/holowno.html?p=2
http://um.wlodawa.eu/2-2/promocja-walorow-kulturowych-i-turystycznych/
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utworzono portal internetowy dla celów promocyjnych projektu; zakupiono 

niezbędne wyposażenie: billboardy i witacze stałe oraz przenośne niezbędne do 

informowania turystów i uczestników imprez. Zakupiono sprzęt niezbędny do 

organizacji imprez: scena wraz z zadaszeniem i podestami scenicznym; 

nagłośnienie niezbędne do obsługi imprezy spełniające wymogi bezpieczeństwa 

i zapraszanych gości; odpowiednie oświetlenie zarówno sceny, jak i całego 

terenu odbywania się imprezy; pawilon namiotowy i namioty wystawowe 

służące do obsługi imprezy, jak również do wystawienia i promocji lokalnych 

produktów kulturowych; kamera ręczna wraz z oprzyrządowaniem służąca do 

rejestracji przebiegu imprez w celach dokumentacji i umieszczeniu  

w internecie. 

 

d) Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie.97 

 Kameralne Pojezierze to swoboda, niewymuszony relaks i poczucie 

bycia „u siebie”. Najcenniejszą cechą wyróżniającą obszar Kameralnego 

Pojezierza w stosunku do innych regionów jest pozytywny ładunek 

emocjonalny jaki niesie ze sobą pobyt wypoczynkowy, wzmocniony korzystnym 

wpływem środowiska i klimatu na samopoczucie oraz jakość spędzanego tu 

czasu. Nieskrępowana atmosfera i swoboda sprawiają, że odwiedzający to 

miejsce mogą pozbyć się etykiet, które ich na co dzień definiują oraz określają 

ich status społeczny. Kameralne Pojezierze doskonale odpowiada na potrzeby 

tych, którzy pragną pełnego wypoczynku - dobrego snu, ciszy, relaksu i poczucia 

prywatności. Jednocześnie miejsce zapewnia atrakcje odbiegające od 

masowych rozrywek, a skupiające się na przeżywaniu, doznawaniu, 

smakowaniu chwil. 

 Poczucie swobody i prywatności towarzyszące wypoczynkowi na 

Pojezierzu sprawiają, że odwiedzający to miejsce mogą w pełni cieszyć się 

bliskością z rodziną i znajomymi. Tu przyjeżdża się po to, by „pobyć”  

z ludźmi, którzy są dla nas ważni oraz porozmawiać, niekoniecznie  

o istotnych i poważnych kwestiach. Miejsce spotkań osób pochodzących  

z przeróżnych środowisk, którzy przyjeżdżają tu by cieszyć się ulotnymi 

chwilami lata, pooddychać świeżym powietrzem i beztrosko poleniuchować. 

 Kameralne Pojezierze ma w swojej ofercie szereg atrakcji skierowanych 

do osób, które poszukują możliwości spędzenia aktywnie wolnego czasu. Jest to 

idealne miejsce by popływać, powędkować, pojeździć na rowerze, kajaku lub 

konno - nawet jeśli nie jest się w szczytowej kondycji fizycznej. Na Pojezierzu 

najważniejsza jest przyjemność czerpana z wypoczynku, a piękne  plenery 
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pozwalają zapomnieć o codziennych sprawach i obowiązkach. To właśnie tutaj 

swobodna atmosfera zachęca do spróbowania czegoś nowego – może to być na 

przykład nurkowanie lub lot na paralotni. Kameralne Pojezierze to również 

niezapomniane wydarzenia: klimatyczne koncerty, wielkie biesiadowanie przy 

stole zastawionym produktami z lokalnych gospodarstw lub udział  

w historycznej inscenizacji.  

 Największe atrakcje:  

1. Poleski Park Narodowy - muzeum, ścieżki przyrodnicze. 

2. Włodawa - świątynie trzech kultur, Muzeum Pojezierza 

Łęczyńsko – Włodawskiego. 

3. Sobibór - Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze. 

4. Łęczna - Stare Miasto z trzema rynkami, kościół na szlaku 

renesansu lubelskiego, synagoga - Muzeum Regionalne. 

5. Sosnowica - zespół rezydencyjny  z „Dworkiem Kościuszki”. 

6. Zawieprzyce- zespół pałacowo – parkowy z ruinami zamku na 

szlaku Jana III Sobieskiego, lamus z ekspozycją muzealną. Hola- 

skansen  - Muzeum Kultury Materialnej Chełmszczyzny  

i Podlasia. Wólka Bielecka - rekonstrukcja Słowiańskiego Grodu 

z epoki średniowiecza. 

7. Jeziora - Białe, Piaseczno, Łukcze, Krasne, Rogóźno, Zagłębocze, 

Bialskie, Gumienek. 

8. Rzeka Bug i Wieprz - spływy kajakowe. 

 

e) Lubartów  

 Lubartów posiada interesujące zabytki kultury sakralnej, zespół 

pałacowo-parkowy założycieli Lubartowa oraz zabytkowe kamieniczki z XIX  

i początku XX wieku. W pobliżu Lubartowa jest wiele miejsc, gdzie wraz  

z rodziną można miło spędzić weekend oraz urlop wypoczynkowy. Należą do 

nich:  

1. XVIII wieczny zespół pałacowo-parkowy i Muzeum Zamoyskich 

w Kozłówce (7 km od Lubartowa),  

2. Kozłowiecki Park Krajobrazowy(10 km od Lubartowa)  

z rezerwatem Kozie Góry (skupisko dębów bezszypułkowych), z 

licznymi trasami rowerowymi,  

3. Domek myśliwski "Stary Tartak" (9 km od Lubartowa),  

4. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie (m.in. jeziora: Krasne, 

Piaseczno, Rogóźno),  

5. Jezioro Firlej z bazą noclegowo-wypoczynkową. 
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 Miasto Lubartów realizuje projekt pod nazwą „Rowerem przez krainę 

Lewarta – promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Działania 7.2. Promocja kultury i turystyki RPO WL na lata 2007 – 

2013 (Oś priorytetowa VII Kultura i turystyka międzyregionalna), ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest  

w partnerstwie: lider projektu – Miasto Lubartów, partner projektu: Starostwo 

Powiatowe w Lubartowie. elementy projektu: organizacja imprez turystycznych 

związanych z popularyzacją turystyki rowerowej oraz promocją oferty 

turystycznej Ziemi Lubartowskiej; opracowanie i wydanie „Przewodnika 

Rowerowego – Okolic Lubartowa” prezentującego  

i opisującego 18 tras rowerowych; promocja produktu turystycznego – 

opracowanie „Strategii Promocji Produktu Turystycznego Ziemi Lubartowskiej”.  

 Celem bezpośrednim projektu jest „Wzrost wykorzystania potencjału 

Ziemi Lubartowskiej – wypromowana oferta turystyczna  

w zakresie rozwoju turystyki rowerowej”. Wpłynie to na wzrost atrakcyjności 

turystycznej Ziemi Lubartowskiej oraz Lubelszczyzny  

i wypromowaniu jej wizerunku jako miejsca o dużej atrakcyjności turystycznej i 

kulturalnej, otwartej na turystę, zwłaszcza aktywną turystykę rowerową. 
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III.2.2. Budowa spójnej i nowoczesnej koncepcji 

wioski tematycznej uwzględniającej atuty gminy 

Parczew i rozwiązująca największe problemy 

rozwoju. 

 

 NAJWIĘKSZY ATUT – przyroda, zasoby wodne, historia, czyste 

środowisko, młodzież, mieszkańcy przywiązani do tradycji, szkoły chętne do 

współpracy, sympatyczni seniorzy, przedsiębiorcy inwestujący w innowacje 

i rozwój poprzez komercjalizację wiedzy, organizacje społeczne (LGD, LGR), 

rolnicy chcący się nadal rozwijać, inwestycje ze strony Lasów Państwowych, 

rozwój Szpitala Powiatowego poprzez realizowane projekty inwestycyjne, 

tereny inwestycyjne, energiczny samorząd lokalny. 

 NAJWIĘKSZY PROBLEM – bezrobocie, brak koncepcji rozwoju osób  

z obszarów wiejskich, kiepska komunikacja i zły stan dróg dojazdowych, brak 

tożsamości gminy, niewłaściwa promocja, brak atrakcji, brak ciekawej 

architektury pod uprawianie turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej; 

brak dużej imprezy ogólnopolskiej, brak możliwości zarobkowania z turystyki 

(brak Strategii Produktu Turystycznego Gminy Parczew), niewykorzystane 

sąsiedztwo „Doliny Zielawy” i potencjału przyrodniczego oraz zasobów 

wodnych. 

 WNIOSEK – ZBYT WOLNY ROZWÓJ GMINY PARCZEW MOŻE 

SPOWODOWAĆ Z CZASEM JEJ NADMIERNE WYLUDNIENIE I UPADEK 

GOSPODARCZY, DLATEGO BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI I SPÓJNEJ OFERTY JEST 

DZISIAJ PRIORYTETEM. 

 

ROZWIĄZANIE 

1. Dobre skomunikowanie gminy – w tym stan dróg dojazdowych i między 

miejscowościami. 

2. Połączenie trzech obszarów rozwoju – miasta Parczew, miejscowości 

wiejskich gminy Parczew i współpraca z innymi gminami Powiatu 

Parczewskiego oraz z gminami powiatów ościennych, z możliwością 
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tworzenia produktów lokalnych i ponadlokalnych np. szlak Jagielloński czy 

sieć miast Jagiellońskich umożliwi budowę silnej i rozpoznawalnej marki 

gminy Parczew w oparciu o Strategię Produktu Turystycznego. 

3. Strategiczne wykorzystanie naturalnych zasobów przyrodniczych, wodnych 

i kulturowych oraz potencjału rybackiego. 

4. Rozwój rolnictwa i grup producenckich. 

5. Gospodarka oparta na innowacjach i nowych technologiach. 

6. Wsparcie edukacji i podwyższanie kwalifikacji mieszkańców. 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA WYRÓŻNIKA GMINY PARCZEW 

– wioska i miasteczko tematyczne „KRAINA PIWONII” 

 

 Wieś tematyczna/miasteczko tematyczne to obszar, którego rozwój 

podporządkowany jest wiodącej idei, tematowi. Gmina dzięki temu staje się 

wyróżnialna i jedyna w swoim rodzaju. Gmina koncentrująca się na określonym 

kierunku, temacie rozwoju, w porównaniu z innymi JST o podobnym stanie 

wyjściowym, rozwija się lepiej pod względem gospodarczym i społecznym.98 

 Tematyzacja jest odpowiedzią miast i wsi na zmiany zachodzące  

w gospodarce. Gminy, w których upada przemysł oraz wsie, w których jest coraz 

mniej rolników szukają nowych podstaw rozwoju, nowych opowieści, nowych 

tożsamości. Wioska/miasteczko tematyczne jest jednym ze sposobów na 

wprowadzenie danego obszaru do nowej gospodarki, w której coraz ważniejszą 

rolę odgrywają usługi, w tym usługi związane  z wiedzą i doznaniami. To 

propozycja dla wsi i regionów, w których ograniczają się dotychczasowe sposoby 

zarobkowania związane z rolnictwem i dodatkową pracą w przemyśle. Jest to 

sposób na tworzenie nowej oferty przy minimalnych nakładach. Główne 

działania skierowane są tu nie na tworzenie zwykłej infrastruktury turystycznej 

(pokoje w gospodarstwach agroturystycznych, pensjonaty, przystanie, ścieżki 

rowerowe, stadniny, itp.), lecz na tworzenie oferty związanej z doznaniami 

i edukacją. Przy jej tworzeniu główny wysiłek skierowany jest na przygotowanie 

zajęć warsztatowych, programu edukacyjnego, gier i zabaw. Nie ma jednej, 

ogólnej metody tworzenia wioski tematycznej. Inaczej proces ten przebiega 

tam, gdzie są już podstawy takiej wioski, np. wcześniejsza specjalizacja związana 
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z rolnictwem, czy rzemiosłem albo osobliwości przyrodnicze czy wyraźne zasoby 

kulturowe, inaczej we wsi, w której nie ma wyraźnych podstaw specjalizacji. 

Inaczej w wiosce, gdzie jest wielu liderów i są tradycje wspólnych działań, 

inaczej tam gdzie brakuje liderów i aktywności społecznej.99  

 

W CELU POWSTANIA WIOSKI TEMATYCZNEJ „KRAINA PIWONII”  

NA TERENIE GMINY PARCZEW NALEŻY WYRÓŻNIĆ KILKA ETAPÓW: 

  

1. Działania wstępne, spotkania integracyjne, zapoznanie mieszkańców gminy  

z ideą wioski tematycznej. 

2. Przegląd zasobów miasta i miejscowości oraz wstępne wybranie elementów 

służących specjalizacji np. miejsca atrakcji wokół rzeki Piwonii, tematyczne 

warsztaty rękodzielnicze i ogrodnicze, sadzenie piwonii, przetwarzanie płatków 

piwonii, urządzenie zbrojowni jagiellońskiej, urządzenie orszaku króla 

Władysława Jagiełło, założenie karczmy polsko-litewskiej, opracowanie 

przedstawienia plenerowego związanego z poselstwami i gościńcem 

jagiellońskim itp. 

3. Zbieranie informacji i kontaktów dotyczących rozwoju wybranej specjalizacji. 

Opracowanie zestawu skojarzeń związanych z tematem specjalizacji, 

interpretacja zasobów z LGD „Jagiellońska Przystań”, Organizacją Turystyczną 

„Szlak Jagielloński”, LGR. 

4. Przygotowanie planu tworzenia wioski i rozwoju w Strategii Produktu 

Turystycznego przy udziale i zaangażowaniu mieszkańców gminy Parczew, szkół  

z terenu gminy, samorządu lokalnego, Lasów Państwowych, autorów strategii 

rozwoju gminy (animatora pomysłu) oraz m.in. LGD „Jagiellońska Przystań”, 

Organizacji Turystyczną „Szlak Jagielloński”, LGR, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Instytutu Historii i Historii Sztuki KUL, 

Wydziału Artystycznego i Wydziału Nauk o Ziemi UMCS. 

5. Tworzenie systemu wsparcia wioski tematycznej. Nawiązanie współpracy  

z osobami i instytucjami z zewnątrz powiązanymi ze specjalizacją wsi, 

współpraca z innymi samorządami gminnymi, szkołami, kościołem, Lasami 

Państwowymi, Instytutami Badawczymi, przedsiębiorcami, organizacjami 

społecznymi itp.  
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6. Tworzenie oferty wioski tematycznej: opracowanie i realizacja atrakcji, 

szkolenia osób obsługujących ofertę, tworzenie technicznego zaplecza oferty. 

Przygotowanie zaplecza organizacyjnego oferty (stowarzyszenia, firmy). 

 7. Promocja i sprzedaż oferty wioski tematycznej. 

8. Stała ocena jakości oferty i poziomu zadowolenia klientów, wprowadzanie 

poprawek. 

9. Stopniowe poszerzanie oferty, przechodzenie od imprez jednorazowych do 

działalności sezonowej a nawet, przy bardzo sprzyjających warunkach, do 

całorocznej. 

 

 Ważny i istotny cel stojący przed społecznością prowadzi do jej lepszego 

zgrania i wspólnego przekonania, co do zasadności działań. Zamiast zwykłego 

święta gminy organizowane są imprezy odnoszące się do specjalizacji wsi. Temat 

wioski tematycznej może też prowadzić do ciekawego zagospodarowania 

przestrzeni i upiększenia gminy Parczew. Aspekt społeczny wiosek tematycznych 

i jego wpływ na aktywizację mieszkańców oraz estetykę wsi jest szczególnie 

widoczny w przypadku wiosek kwiatowych. Jest takich wiosek sporo, najwięcej 

we Francji.  

 Wioska tematyczna to struktura otwarta100, rozwijająca się, to rodzaj 

eksperymentu społecznego. Wioska taka powstaje ewolucyjnie. W trakcie jej 

tworzenia zachodzą różnorodne procesy społeczne. Ujawniają się zwolennicy  

i przeciwnicy jej powstawania. Nowa specjalizacja wioski zaburza istniejący 

porządek, wpływa na zmianę układów ról społecznych. Wioska tematyczna to 

dążenie do wprowadzenia wsi do nowej gospodarki. Jest to związane z ryzykiem 

niepowodzenia i wszelkimi problemami, które towarzyszą działalności 

gospodarczej.  

Uwagi wynikające z badań przeprowadzonych przez firmę Genius Loci w 2012 

roku: 

 W kraju funkcjonuje w chwili obecnej około 50 wsi tematycznych. Tworzą one 

skupiska wiosek współpracujących ze sobą. Do największych zespołów należą 

wioski na terenie Borów Tucholskich, w okolicach Elbląga, Koszalina, 

Hrubieszowa, na Kaszubach oraz na Opolszczyźnie. 

                                                           
100

 http://www.wioskitematyczne.org.pl/publikacje/W.%20Idziak,Wioski%20tematyczne.pdf 

http://www.wioskitematyczne.org.pl/publikacje/W.%20Idziak,Wioski%20tematyczne.pdf


SRGP 2014-2020 186 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW  2014-2020,                                                                                  
oprac. esse  Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. | Poufne 

 
 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że nie wszystkie wioski mają ofertę 

komercyjną. 

 Mieszkańcy jednej trzeciej wiosek podkreślają, że wybrany temat rozwojowy 

przyczynia się do integracji i budowy wizerunku miejscowości. Nie wszędzie też 

mieszkańcy mogą liczyć na przychylność i wsparcie władz lokalnych. Średnio 

przychylność władz w skali - od 0 do 5- mieszkańcy badanych wiosek oceniają 

na 3,9 %.  

 W skład atrakcji oferowanych przez wioski tematyczne wchodzą  

w kolejności: ścieżki edukacyjne, szlaki rowerowe, gry terenowe, zajęcia 

warsztatowe, wizyty w gospodarstwach, w tym w gospodarstwach 

edukacyjnych. 

 Wioski i zagrody tematyczne w woj. lubelskim już dzisiaj pokazują 

słuszność tego typu kierunkowego rozwoju.101 Wypoczywający w lubelskich 

gospodarstwach agroturystycznych chwalą sobie otwartość i gościnność 

tutejszych mieszkańców oraz ich autentyczne przywiązanie do tradycji  

i regionalnej kultury. W wielu gospodarstwach pielęgnowane są miejscowe 

zwyczaje i zajęcia, codzienne i świąteczne obrzędy, kultywowane są również 

ludowe rękodzieło i rzemiosło.  
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III.2.3. FLAGOWE INWESTYCJE W GMINIE 

PARCZEW – PARCZEW „MIASTO JAGIELLOŃSKIE” 

W „KRAINIE PIWONII”. 

 

ZARYS CELÓW 

KONCEPCJI STRATEGII ROZWOJU GMINY JAKO KRAINY PIWONII, integralnej 

części SZLAKU JAGIELLOŃSKIEGO. 

 

 

 Parczew (dawniej Parczów), należy do najstarszych miast Lubelszczyzny. 

Jak podaje Jan Długosz, osada o tej nazwie istniała już w XIII wieku. Prawa 

miejskie otrzymał Parczew w 1401 roku z rąk Władysława Jagiełły i wkrótce 

zaczął się szybko rozwijać. Rozkwit miasta za Jagiellonów nastąpił głównie dzięki 

położeniu na pograniczu ziem Polski i Litwy oraz na szlaku komunikacyjnym 

z Krakowa do Wilna. W 1413 roku, na zjeździe w Horodle, Parczew został 

wyznaczony na miejsce zjazdów polsko - litewskich i sejmów. Stał się odtąd 

ważnym ośrodkiem życia politycznego kraju. Tu gościli kolejno wszyscy królowie 

z dynastii Jagiellonów. Tu zapadło wiele ważnych dla obu krajów ustaleń. 

Ostatni sejm parczewski odbył się w 1564 roku za Zygmunta Augusta. 

Omawiano sprawę dalszej unii z Litwą. Na zakończenie obrad odbyło się 

przyjęcie przez króla i senat uchwał soboru trydenckiego, dzięki czemu Polska 

uniknęła walk religijnych. W XV -XVII wieku, Parczew był siedzibą niegrodowego 

starostwa. Jako miasto warowne posiadał trzy bramy: Lubelską, Chełmską 

i Łomaską. Tuż obok miasta wznosiła się królewska rezydencja zwana Zamkiem. 

W rynku stał Ratusz. Miasto posiadało dwie łaźnie, cztery młyny oraz kilka 

browarów. Miało też prawo składu na sól. W XVI wieku znajdowały się tu trzy 

kościoły, cerkiew i synagoga, a także szkoła i szpital. Wraz z wygaśnięciem 

dynastii Jagiellonów następuje zanik świetności Parczewa102.  

                                                           
102

 http://www.parczew.com/index.php/miasto/historia 
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Rysunek 33. Docelowa wizja miejsca nad rzeką Piwonią – historyczną granicą między 

Księstwem Litewskim a Koroną Polską. Źródło: Internet. 

 

 

III. 3. CEL GŁÓWNY.  
 

UZASADNIENIE GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNE 

• Piwonia to rzeka w gminie Parczew. To prawy dopływ Tyśmienicy, płynie 

przez Polesie Podlaskie w województwie lubelskim. Pierwotnie rzeka 

wypływała z jeziora Łukie. W wyniku działalności człowieka obszar rzeki 

powiększył się i obecnie uznaje się, że Piwonia wypływa z jeziora Nadrybie 

na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej, około 12 km na północny wschód od 

Łęcznej. Przepływa przez jeziora Bikcze, Łukie, Zienkowskie i Cycowe. Do 

Jeziora Zienkowskiego rzeka nosi nazwę Piwonii Dolnej. 

• Wzdłuż rzeki Piwonia poprowadzona była w czasach Jagiellonów granica 

pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim a Królestwem Polskim. 

• Nad rzeką Piwonią na wschód od Parczewa, leży wiele starych miejscowości 

np. Przewłoka, pamiętających czasy Jagiellonów. Podobnie na terenie 

przylegających gmin np. wieś Chmielów, której nazwę wywodzą niektórzy od 

chmielu, pnącego się dziko po drzewach pobliskiego lasu. W rejonie 

Sosnowicy rzekę przecina Kanał Wieprz-Krzna. Głównym (lewym) dopływem 



SRGP 2014-2020 189 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW  2014-2020,                                                                                  
oprac. esse  Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. | Poufne 

 
 

Piwonii jest Konotopa. Ważniejsze miejscowości nad Piwonią to Sosnowica, 

Przewłoka, miasto Parczew i Siemień (przy ujściu).103 

 

UZASADNIENIE PRZYRODNICZE I MEDYCZNE  

• PIWONIA – kwiat, królowa wiosny. Pachnące wyspy piwonii zawdzięczamy 

Chińczykom. Chińczycy uprawiali je już 1500 lat temu. Były tak cenione, że 

przekazywano je w spadku lub posagu, miały wartość złota. W Europie 

największą popularność zyskały w XVIII wieku. Współpraca  

z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym, Politechniką 

czy KUL i UMCS umożliwiłoby budowę wielu gałęzi biogospodarki na 

terenie gminy Parczew takich jak: biomedycyna czy bioedukacja. 

• Kwiat Piwonia to Ulubienica Apolla. Łacińska nazwa Paeonia wywodzi się 

z greckiego „paionia” (Pajon to przydomek Apolla) i oznacza kwiat Apollina, 

boga Słońca. Według mitologii greckiej Apollo używał peonii do leczenia ran 

bogów i herosów walczących w wojnie trojańskiej. Dla rozwoju gminy 

ważny wymiar ma podkreślenie najwyższego w Polsce nasłonecznienia 

sprzyjającego energetyce słonecznej jak również budowie produktów 

turystycznych i medycyny naturalnej, ponieważ piwonia nie tylko zachwyca 

ale i leczy. Przez wiele stuleci uprawiano ją jako roślinę leczniczą. Z korzenia 

robiono amulety, które miały chronić przed wszelkimi bólami. Do dziś  

w medycynie ludowej wyciągu z korzenia używa się jako leku obniżającego 

ciśnienie, rozkurczowego i przeciwbólowego. Nasiona zaś działają 

przeczyszczająco. Kwiaty piwonii, które wyglądają jak puszyste kule, 

rozwijają się w najpiękniejszych miesiącach roku: maju i czerwcu. Świetnie 

czują się w pełnym słońcu, ale nie lubią tłoku.104 

 

UZASADNIENIE PROJEKTOWE W REALIZOWANYCH PARTNERSTWACH: 

• Posiadane przez Lubelszczyznę bogate zasoby środowiska naturalnego 

należy postrzegać w kategoriach „kapitału ekologicznego” będącego 

w dyspozycji społeczności lokalnych105. Dbałość o środowisko przyrodnicze 

może być ujmowana także jako szansa na rozwój, a nie tylko jako jego 

bariera, choć sprzeczności między przyrodą a gospodarką są w pewnych 

                                                           
103

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Piwonia_(dop%C5%82yw_Ty%C5%9Bmienicy)  
104

 http://jaga-babciaradzico.blogspot.com/2012/04/piwonia-krolowa-wiosny.html 
105

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020, s. 18 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Piwonia_(dop%C5%82yw_Ty%C5%9Bmienicy)
http://jaga-babciaradzico.blogspot.com/2012/04/piwonia-krolowa-wiosny.html
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przypadkach nieuchronne. W świadomości społeczeństwa niezbędne jest 

wykreowanie postrzegania wartości ekologicznych w kategoriach interesu 

społecznego.  

• Interwencja – współfinansowanie poszczególnych projektów na obszarze 

strategicznego wsparcia „Polesie”, na którym znajduje się gmina Parczew 

powinna obejmować działania zmierzające do wykorzystania potencjału 

obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo dla tworzenia warunków 

wzrostu społeczno-gospodarczego tych obszarów oraz określenia charakteru 

i natężenia funkcji turystycznej, aby nie powodowała ona dewaloryzacji lub 

zniszczenia walorów i zasobów przyrodniczych, które na tym terenie są 

podstawą jej wykształcenia.106 Ponadto, interwencja powinna obejmować 

takie działania jak: aktywna ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego 

i przyrody, rozwój infrastruktury transportowej, poprawa dostępu do usług 

społecznych, poprawa warunków fitosanitarnych, przywrócenie miastom 

funkcji społecznych i gospodarczych z jednoczesnym wsparciem zasobów 

ludzkich i przedsiębiorczości. 

• Projekt złożony w ramach propozycji inwestycji kluczowych do 

współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego w latach 2014-2020.107 pt. „Aktywizacja 

turystyczno-gospodarcza terenów wodnych: rzeki Piwonii i kanału Wieprz-

Krzna”. Projekt obejmuje utworzenie oferty turystycznej  

w oparciu o walory rzeki Piwonii i kanału W-K. Naturalne walory 

krajoznawcze, rekreacyjne i edukacyjne oraz kultura regionu i jego tradycje 

tworzą dogodne warunki do uprawiania turystyki aktywnej  

i kwalifikowanej. Główny cel proponowanego projektu to rozwój turystyki 

wodnej na obszarze rzeki Piwonii i kanału Wieprz-Krzna oraz turystyki 

rowerowej na terenie powiatu, a także stworzenie produktu turystycznego 

np. Parczewska Kraina Wodna, W Krainie Piwonii, Kraina Piwonii. Partnerami 

zakładanego projektu były by: gminy, instytucje kultury, sektor prywatny, 

organizacje i podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie obejmującym 

zlewisko rzeki Piwonii i okolicznych gmin. Identyfikacja celów i działań dla 

rozwoju Głównym zadaniem jest wykorzystanie potencjału pod turystykę 

wodną poprzez opracowanie koncepcji budowy produktu turystycznego  

w oparciu o potencjał wód Powiatu Parczewskiego i zaproponowanie 

konkretnych produktów oraz opracowanie wytycznych do budowania marki 

turystycznej np. do spływów kajakowych i uprawiania sportów wodnych 

                                                           
106

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020, s. 84 
107

 Materiał na podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Gminy Parczew (marzec 2014r.) 
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można wykorzystać odcinek od Zamłyńca do Siemienia około 45 km . Gmina 

dysponuje licznymi walorami naturalnymi do uprawiania turystyki 

rowerowej. Analizowany obszar predysponuje gminy Powiatu 

Parczewskiego, takie jak gmina Parczew do maksymalnego wykorzystania 

linii kolejowych w celu rozwoju usług turystycznych i transportowych dla 

mieszkańców.  

• Gmina Ostrów Lubelski, Gmina Dębowa Kłoda oraz Gmina Parczew są 

istotnie zainteresowane rozwojem ruchu turystycznego na trasie Ostrów 

Lubelski – Parczew, przebiegającej przez wyżej wymienione gminy. 

Odzwierciedleniem ważności tej problematyki jest chęć wykonania 

wspólnej inwestycji polegającej na remoncie trasy turystycznej – Trakt 

Królewski oraz nadaniu jej funkcji szlaku turystycznego, który za 

Jagiellonów łączył stolice Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 

Litewskiego.108 Szlak ten przebiega przez duży kompleks leśny „Lasy 

Parczewskie” w obszarze którego znajdują się 3 Rezerwaty Przyrody: (Jezioro 

Obradowskie, Królowa Droga, Lasy Parczewskie) oraz Park Krajobrazowy 

Pojezierze Łęczyńskie z Jeziorem Miejskim i Jeziorem Czarnym w Ostrowie 

Lubelskim. W związku z powyższym, zawiązana została współpraca pomiędzy 

Gminą Ostrów Lubelski, Gminą Dębowa Kłoda oraz Gminą Parczew, której 

celem będzie realizacja projektu pod nazwą „Wzmocnienie konkurencyjności  

i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez remont 

trasy turystycznej - Trakt Królewski” i uzyskanie na ten cel środków 

finansowych pochodzących z programów operacyjnych 2014-2020. 

Potwierdzeniem tej współpracy jest podpisana w dniu  18 czerwca 2012 

roku w Ostrowie Lubelskim umowa partnerska w sprawie przygotowania 

i realizacji projektu. Liderem projektu wybrana  została Gmina Ostrów 

Lubelski. Zakres operacji obejmuje wykonanie nawierzchni żwirowej trasy 

turystycznej o grubości 20 cm i szerokości 4,0 m na tych odcinkach, gdzie 

występuje nawierzchnia gruntowa - piaszczysta po której nie można obecnie 

przejechać rowerem. Potrzeba dostosowania nawierzchni trasy do turystyki 

rowerowej na tak atrakcyjnym terenie zgłaszana była wielokrotnie przez 

mieszkańców zainteresowanych gmin oraz osoby przyjezdne. W w/w 

zakresie planuje się wykonać nową nawierzchnię na trasie turystycznej 

łączącej Trakt Królewski z Jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim  

o długości 1022 mb i szerokości 3,0 m. Jezioro Miejskie położone we 

wschodniej części Gminy Ostrów Lubelski o pow. 49,5 ha, jest naturalnym 

                                                           
108

 Informacje z oprac. Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z 

wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu 
umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. 
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płytkim zbiornikiem wodnym, który nie posiada dopływu wód 

powierzchniowych. Obrzeża jeziora zajmują podmokłe łąki i nieużytki  

z porastającym drzewostanem oraz las sosnowy. To wyjątkowe miejsce  

w którym występuje gospodarka rybacka, turystyka i rekreacja korzystnie 

położone, zaliczane do "Pojezierza Łęczyńskiego" w otulinie Parku 

Krajobrazowego. Niepowtarzalny klimat i położenie sprawia, że chętnie 

odwiedzają go turyści i wędkarze w różnych porach roku. Wykonanie 

zaplanowanego zakresu robót w znacznej mierze przyczyni się do  

wzmocnienia konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa. Jest to główny cel operacji. 

• wspominany w uzasadnieniu wizji rozwoju gminy Parczew „Zintegrowany 

plan działań na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) Kanału 

Wieprz-Krzna”. 

• przywoływana „Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 

w aspekcie rozwoju potencjału odnawialnych źródeł energii na lata 2012-

2019 dla powiatu bialskiego i parczewskiego. 

• dyrektywy wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-

2020 oraz wskazania Regionalnej Strategii Innowacji, Strategii rozwoju LGD 

„Jagiellońska Przystań”, LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”. 

 

UZASADNIENIE MARKETINGOWE: 

 Wioski tematyczne – czyli „wsie z motywem przewodnim” – to 

innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie 

mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. Oferta wsi tematycznych – 

budowana na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych 

danej miejscowości – pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz 

zintegrować mieszkańców wsi. Dotychczas działające oddzielnie 

gospodarstwa agroturystyczne łączą siły i wspólnie tworzą markę 

miejscowości i lokalnych produktów. Teraz współpraca będzie możliwa na 

większą skalę. W ramach projektu „Wioski tematyczne – dywersyfikacja 

przychodów wiejskich organizacji pozarządowych” utworzona zostanie sieć 

współpracujących ze sobą 30 wiosek tematycznych z całej Polski109. 

Przedstawiciele organizacji prowadzących wioski rozwiną swoje 

kompetencje i umiejętności. Opracowane i przetestowane zostaną produkty 

                                                           
109

 http://www.nida.pl/programy/wioski-tematyczne/  

http://www.nida.pl/programy/wioski-tematyczne/
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i usługi wiosek. Projekt – który potrwa do marca 2016 roku – pozwoli 

zdywersyfikować dochody wiejskich organizacji pozarządowych oraz 

wzmocnić kondycję trzeciego sektora na wsi. Szczegółowe informacje 

o działaniach w projekcie zamieszczane będą na stronie 

wioskitematyczne.pl oraz na stronach realizatorów. Projekt „Wioski 

tematyczne – dywersyfikacja przychodów wiejskich organizacji 

pozarządowych” to jeden z 9 wniosków, które uzyskały wsparcie w ramach 

programu „Obywatele dla Demokracji” (projekty systemowe) realizowanego 

przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie. Celem programu jest 

wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału 

organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, 

demokracji i zrównoważonego rozwoju.  

 

PIERWOWZÓR WIZJI ROZWOJU DLA GMINY PARCZEW - MAKOWA 

WIOSKA (ARMSCHLAG) W AUSTRII. 

• Lipiec przeistacza pola wokół Armschlag w falujące biało-liliowo-czerwone 

dzieło sztuki. Spacer lub przejażdżka konnym zaprzęgiem to świetna okazja, 

aby z bliska przyjrzeć się temu niecodziennemu spektaklowi natury. 

Zainteresowani poszerzają swoją wiedzę o maku na którejś z oryginalnych 

ścieżek edukacyjnych lub w makowym ogrodzie. Historia maku jest 

fascynująca i sięga aż epoki kamienia łupanego. 

• Odmianę maku: Waldviertler Graumohn handlowano nawet przez jakiś czas 

na Londyńskiej Giełdzie. Dziś uprawia się ją na obszarze 200 hektarów.  

• W ofercie kulinarnej są m.in.: Knedle makowe, pierogi (Tatschkerln, 

Zelten), strucle makowe i makaron z makiem – to tylko niektóre ze 

specjałów, których nie wolno tu sobie odmówić. Na miejscu można też kupić 

słynne makowe produkty – olej, czekoladę i kosmetyki, nalewki, tekstylia  

z wzorem makowym, ceramikę i szkło. 
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ELEMNETY WIZJI „KRAINA PIWONII”, 

KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ  

W DRZEWIE CELÓW STRATEGII ROZWOJU GMINY 

 

 

 KRAINA PIWONII (tereny miasta i gminy Parczew oraz pozostałe tereny 

wokół rzeki Piwonia oraz przyległych miejscowości, które 

z czasem włączą się w realizację wizji rozwoju). 

 

PODSTAWOWY WNIOSEK wynikający z wyodrębnionych problemów  

i zidentyfikowanych potrzeb:  

Zbyt wolny rozwój gminy Parczew – wysokie bezrobocie 

i słaba dostępność komunikacyjna. 

 

 

 Zdecydowano (za metodologią SRWL) podzielić drzewo problemów na 

obszary kluczowe: 

 

I. Obszar miejski: Miasto Parczew jako stolica powiatu 

II. Obszar wiejski (tylko wsie gminne) 

III. Problemy wspólne. 

  

 

GŁÓWNE PROBLEMY 

 

1. Słaba oferta kulturalna i rekreacyjna gminy (mało imprez 

kulturalnych, brak imprezy o charakterze ogólnopolskim, brak ścieżek 

pieszych, ścieżek rowerowych, , itp.) – domena: zintegrowana  

i atrakcyjna oferta czasu wolnego. 

2. Brak zdefiniowanego produktu turystycznego - słabe 

wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. 
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3. Wolny rozwój gospodarczy – brak właściwej komunikacji – zły 

stan techniczny dróg dojazdowych, brak komunikacji busowej pomiędzy 

miejscowościami gminy, brak promocji gospodarczej, brak dużych 

zakładów pracy, brak grup producenckich, brak klastrów, - domena: 

stabilna gospodarka oparta o Strefę Inwestycyjną i Lokalny potencjał 

gospodarczy. 

4. Słaby rozwój rolnictwa ze względu na rozdrobnienie i brak 

specjalizacji – domena: scalanie gruntów i grupy producenckie. 

5.  Brak specjalnej strefy inwestycyjnej. 

 

 

OBSZARY KLUCZOWE 

 

I. Obszar miejski: Miasto Parczew jako aglomeracja miejska w gminie 

Parczew i stolica Powiatu Parczewskiego. 

II. Obszary specjalne: 

1. Tereny Inwestycyjne (c. 3.5 SRWL) 

2. Nowoczesne miasto, wspieranie funkcji miasta (c. 3.6 SRWL). 

3. Wspieranie funkcji miasta – infrastruktura społeczna  

o znaczeniu prorozwojowym: wzrost funkcji miastotwórczych (ośrodki 

kultury – szersza oferta, rekreacja – szersza oferta, instytucje publiczne – 

szersza oferta, ochrona zdrowia – szersza oferta). Atrakcyjna  

i innowacyjna oferta edukacyjna (edukacja osób niepełnosprawnych, 

szkolnictwo zawodowe – (c. 4.2, c. 3.4. SRWL). Efekt: miasto uzyska 

dodatkowe możliwości rozwoju i zdolność świadczenia usług wyższego 

rzędu dla otaczających obszarów. Zmniejszy się odpływ migracyjny  

a jednocześnie miasta te wchłoną część nadwyżek siły roboczej 

odpływającej z rolnictwa.  

 

II. Obszar wiejski (tylko wsie gminne): 

1. Zorganizowana wspólnota mieszkańców obszarów wiejskich – 

(c. 4.3 SRWL). 

2. Zintegrowana i atrakcyjna oferta turystyczna i spędzania czasu 

wolnego – (c. 4.5 SRWL). 

3. Zrównoważony rozwój rolnictwa i tworzenie grup producenckich 

– restrukturyzację rolnictwa (odejście od rozdrobnienia gospodarstw 

rolnych na rzecz wielko produkcyjnych, scalanie gruntów) – (c.2.1, c. 2.4 

SRWL).  
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III. Problemy wspólne: 

1. Gospodarka lokalna – zgodne z 2.2, c. 2.3 

2. Dostępność komunikacyjna – c. 2.5, c. 4.1 

3. Rozwój kapitału społecznego – c. 3.6 

 

Z drzewa problemów wyprowadzamy cele (drzewo celów) –  

a następnie każdy cel rozpiszemy w Strategii Rozwoju Gminy Parczew. 

 

 Opracowując cele strategiczne uwzględniono rekomendacje dotyczące 

obszaru gminy Parczew a wynikające z usytuowania na terenie powiatu 

parczewskiego i obszaru strategicznej interwencji Polesie (Strategia Rozwoju 

Województw Lubelskiego): 

1. Fiszka projektowa (projekt powiatowy) – Aktywizacja 

turystyczno-gospodarcza terenów wodnych rzeki Piwonii  

i Kanału Wieprz-Krzna oraz Zintegrowany plan działań na terenie 

Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) Kanału Wieprz-Krzna). 

2. Budowa szlaku Jagiellońskiego - fragmentu (dokumentacja 

projektowa – 4 gmin) – Strategia Fundacja Via Jagiellonika - parki 

tematyczne na szlaku. 

3. Przewidywanie i zarządzanie zmianą gospodarczą 

w aspekcie rozwoju potencjału odnawialnych źródeł energii - 

Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą  

w aspekcie rozwoju potencjału odnawialnych źródeł energii na 

lata 2012-2019 dla powiatu bialskiego i parczewskiego. 

4. Partnerstwo Dolina Zielawy i DOLINA PIWONI – partnerstwo 

energetyczne. 

 

 

 

  



SRGP 2014-2020 197 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW  2014-2020,                                                                                  
oprac. esse  Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. | Poufne 

 
 

 

CELE STRATEGICZNE – ujęcie sprawozdawcze (propozycje) 

 

1. Modernizacja dróg dojazdowych: droga nr 815 (Lubartów-Lublin) 

813 (Międzyrzec); 

 

2. Przebudowa arterii Jana Pawła II i drogi między miejscowościami 

Parczew-Siemień, oraz skrzyżowań i dróg lokalnych.  

2.1. Opracowanie planu zagospodarowania 

przestrzennego i kompleksowe uzbrojenie terenu 

oraz budowa dróg osiedlowych 

w rejonie: ul. Chabrowej – ul Klonowej – 

ul Rolnej i modernizacja pozostałych.  

2.2 Opracowanie planu zagospodarowania 

przestrzennego i kompleksowe uzbrojenie terenu 

oraz budowa dróg osiedlowych 

w rejonie ul. Laskowskiej i modernizacja pozostałych. 

2.3. Opracowanie planu zagospodarowania 

przestrzennego i kompleksowe uzbrojenie terenu 

oraz budowa dróg osiedlowych 

pod budownictwo wielorodzinne rejonie: ul. 

Zwycięstwa i ul. Włodawskiej. 

 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingów dla 

samochodów osobowych i autokarów w miejscowościach na 

terenie gminy Parczew, a szczególnie w miejscach położonych 

blisko atrakcji turystycznych. 

 

Przykład:  

 Źródło: Internet. 
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4. Opracowanie dokumentacji planistycznej i technicznej oraz budowa 

infrastruktury towarzyszącej poprawiająca skomunikowanie gminy 

Parczew: mostki, kładki, szlaki piesze, szlaki rowerowe, szlaki 

kajakowe, szlaki konne, stanice wodne,  

 

Przykład mostków na rzece Piwonii i Tyśmienicy oraz Konotopie: 

 
Źródło: Internet. 

Przykład promenady spacerowej wzdłuż rzeki Piwonia: 

 
Źródło: Internet. 

Przykład ścieżki rowerowej i szlaku konnego: 



SRGP 2014-2020 199 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW  2014-2020,                                                                                  
oprac. esse  Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. | Poufne 

 
 

 Źródło: Internet. 

 Źródło: Internet. 

5. Opracowanie dokumentacji planistycznej i technicznej oraz budowa 

parkingów park&bike oraz wypożyczalni dla rowerów  

w miejscowościach gminy Parczew 

 

6.  Wytyczenie i oznaczenie miejsc do parkowania dorożek (również  

w partnerstwie na terenach gmin realizujących wspólnie projekty 

szlaków pieszych i konnych). 

 Źródło: Internet. 

7. Opracowanie dokumentacji planistycznej i technicznej oraz 

rewitalizacja budynku starego dworca PKP 

i zagospodarowanie terenów wokół starego dworca PKP 
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(rewitalizacja społeczna: adaptacja i termomodernizacja budynku 

starego dworca). 

 

8. Modernizacja trasy linii kolejowej Lublin – Lubartów – Parczew – 

Łuków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury 

towarzyszącej w Parczewie. 

 

9. Opracowanie dokumentacji planistycznej i technicznej oraz budowa 

przystanków dla busów blisko atrakcji turystycznych na terenie 

gminy Parczew. 

 

10. Opracowanie dokumentacji planistycznej i technicznej oraz budowa 

infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Parczew: tereny 

wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne; ścieżki zdrowia, altanki  

z miejscami do grillowania, punkty widokowe, stawy widokowe, 

place zabaw; campingi. 

 

Przykład ścieżki edukacyjnej: 

  
 

 
Źródło: Internet. 
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Przykład ścieżki zdrowia: 

 

 
Źródło: Internet. 

Przykład altany: 

 
Źródło: Internet. 

Przykład całorocznego placu zabaw: 

 Źródło: Internet. 
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 Źródło: Internet. 

11. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej gminy  

i wykonanie oznakowania gminy w tym: zabytków, parków oraz 

szlaków rowerowych, pieszych, kajakowych, konnych (łącznie 

z tymi realizowanymi w partnerstwie z innymi gminami), jak 

również oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo, atrakcji 

turystycznych i miejsc kultury, zabytków oraz obiektów sportowych 

oraz wykonanie witaczy. 

 

12. Opracowanie dokumentacji planistycznej i technicznej wspierania 

efektywności energetycznej poprzez budowę niskoemisyjnego 

oświetlenia w gminie Parczew. 

 

13.  Opracowanie projektu i stworzenie systemu monitoringu dla gminy 

Parczew oraz opracowanie projektu i budowa platformy 

elektronicznej wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku 

publicznym w gminie Parczew. 

 

14. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji oraz 

promowanie przedsiębiorczości poprzez ułatwienie gospodarczego 

wykorzystania nowych pomysłów i sprzyjanie tworzeniu nowych 

firm.  

 

15. Kompleksowe uzbrojenie i promocja terenów inwestycyjnych  

oraz dążenie do włączenia ich w Specjalną Strefę Ekonomiczną. 

 

16. Opracowanie dokumentacji planistycznej i technicznej oraz budowa 

i promowanie produkcji oraz dystrybucji odnawialnych źródeł 

energii ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej, wodnej 

i biomasy w tym: budowa farmy fotowoltaicznej i wspieranie 

fotowoltaniki prosumenckiej. 
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17. Zrównoważony rozwój rolnictwa i tworzenie grup producenckich na 

terenach wiejskich oraz restrukturyzacja rolnictwa (odejście od 

rozdrobnienia gospodarstw rolnych na rzecz wielko produkcyjnych, 

scalanie gruntów). 

 

18. Opracowanie dokumentacji planistycznej i technicznej oraz 

projektu we współpracy z uczelniami wyższymi i instytutami 

naukowymi oraz organizacjami turystycznymi ścieżek 

dydaktycznych o tematyce historycznej. 

 

19. Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia osób 

niepełnosprawnych na terenie gminy Parczew w systemie: 

przedszkole – szkoła podstawowa – gimnazjum – szkoła średnia. 

 

20. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Parczew  

i wsparcie przydomowych oczyszczalni w miejscowościach poza 

miastem. 

 

21. Realizacja zintegrowanych inwestycji w ramach projektu 

partnerskiego Kanał Wieprz – Krzna (osobny projekt partnerski). 

 

22. Opracowanie planu zagospodarowania potencjału akwenów 

wodnych gminy Parczew i ich otoczenia m.in. rzeki Tyśmienicy, 

zalewu miejskiego usytuowanego przy drodze wylotowej  

w kierunku Lubartowa. 

 

23. Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków. 

 

24. Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Parczew. 

 

25. Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

 

26. Budowa infrastruktury dla młodych małżeństw tj. żłobek. 

 

27.  Promowanie i wspieranie innowacyjnych programów nauczania 

języków obcych w przedszkolach i szkołach na terenie gminy 
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Parczew poprzez specjalistyczne wyposażenie placówek  

w nowoczesne rozwiązania techniczne i metody nauczania. 

 

28. Opracowanie Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego Gminy 

Parczew „Kraina Piwonii” (z rekomendacją włączenia do strategii 

Powiatu Parczewskiego i innych miejscowości spoza gminy 

Parczew). 

 

 

29. Opracowanie dokumentacji planistycznej i technicznej oraz budowa 

infrastruktury kulturalnej: muszla koncertowa przy zalewie miejskim 

w Parczewie wraz z promenadą i infrastrukturą uzupełniającą typu: 

sanitariaty, oświetlenie, ławeczki. 

 

Przykładowa muszla koncertowa: 

 
Źródło: Internet. 

30. Opracowanie dokumentacji planistycznej i technicznej oraz budowa 

Biblioteki i Regionalnego Ośrodka Edukacyjno-Kulturalnego  

w obszarze centrum miasta Parczew z pomieszczeniami 

przeznaczonymi m.in. na warsztaty dla dzieci i młodzieży, salą 

kinową, salą wystawienniczą). 

 

31. Opracowanie dokumentacji planistycznej i technicznej oraz budowa 

infrastruktury pod działalność rekreacyjną i gospodarczą 

wykorzystującą lokalne zasoby cenne przyrodniczo i kulturowo: 

Park Edukacyjno-Rekreacyjny „Kraina Piwonii” (najlepiej  

w partnerstwie z uczelniami wyższymi; JST, organizacjami 

pozarządowymi; przedsiębiorcami). 

 

Przykład: 
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 Źródło: Internet. 

 
Źródło: Internet. 

Przykładowa infrastruktura: sala edukacyjna na powietrzu; „Pociąg 

do historii” wzdłuż pocztu ogromnych figur królów dynastii 

Jagiellonów; „Zielone labirynty”; miniatury zamków Szlaku 

Jagiellońskiego; „Stadnina Króla Władysława Jagiełło”. 

 Źródło: Internet. 
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 Źródło: Internet. 

 

32. Utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej (do obsługi ruchu 

turystycznego). 

 

33. Realizacja małej infrastruktury w celu ochrony zasobów 

przyrodniczych typu: budowa łowisk z sanitariatami oraz ławeczek  

i miejsc do rekreacji typu: altana, miejsce do grillowania. 

 

Przykładowa propozycja małej infrastruktury na łowisku: 

 Źródło: Internet. 

34. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników poprzez 

organizację warsztatów tematycznych dotyczących działalności 

budujących ofertę handlową i usługową „Krainy Piwonii” oraz 

organizacja szkoleń w ramach zapewnienia dostępu do zatrudnienia 

osobom poszukującym pracę w innych sektorach rynku.  

Przykładowe rezultaty warsztatów:  
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Źródło: Internet. 

 
Źródło: Internet. 

35. Programy wspomagające zakładanie grup producenckich m.in. 

rybackiej; owoców miękkich; ziół; kwiatów ogrodowych jak również 

wspomagająca zakładanie działalności wypływających  

z charakteru koncepcji gminy Parczew „Krainy Piwonii” np. produkcja 

kosmetyków naturalnych, produkcja parfarmaceutyków, szycie 

odzieży z naturalnych tkanin, produkcja ceramiki, produkcja 

pamiątek. 

 

Przykładowe działalności: 
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 Produkcja kosmetyków 

 Źródło: Internet. 

Produkcja odzieży: 

 Źródło: Internet. 

Produkcja ceramiki: 

 Źródło: Internet. 

Produkcja herbat ziołowych, ziół, dżemów, nalewek: 

 Źródło: Internet. 
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 Źródło: Internet. 

 Źródło: Internet. 

Produkcja pościeli, zabawek, kapci 

 Źródło: Internet. 

36. Powołanie Fundacja lub spółki celowej „Krainy Piwonii”, 

opracowanie i wdrożenie „Strategii Promocji Gminy Parczew” wraz  

z określeniem tzw. produktu turystycznego i określenia marki gminy 

Parczew. Organizacja planów i działań promocyjnych, wyznaczenie  

i przeszkolenie opiekunów marki „Kraina Piwonii”.  



SRGP 2014-2020 210 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW  2014-2020,                                                                                  
oprac. esse  Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. | Poufne 

 
 

 Źródło: Internet. 

37. Organizacja ogólnopolskiej imprezy pt. PARCZEWSKA BISIADA. 

GRILLOWISKO”. 

 Źródło: Internet. 

 Źródło: Internet. 

38. Rewitalizacja społeczna terenów wokół obiektów MOSiR 

i dostosowanie pod potrzeby społeczne w tym budowa: skateparku, 

parku zabaw dla dzieci „Krasnalandii” oraz opracowanie projektu 

i budowa wielofunkcyjnej hali sportowej. 

 

39. Opracowanie programu rozwoju i wsparcia oraz promocji ekonomii 

społecznej. 

 

40. Opracowanie koncepcji i wdrożenie zagospodarowania powierzchni 

użytkowych na basenie „Jelonek” przystosowanych do celów 

konsumpcyjnych. 
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41.  Opracowanie programu partnerskiego rozwoju, wsparcia oraz 

promocji gospodarstw agroturystycznych jako jednej 

z najważniejszych dziedzin pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 

42. Zaprojektowanie i budowa elementów porządkujących 

i ocieplających estetycznie przestrzeń gminy typu: kolorowe budki 

dla ptaków, ławeczki, fontanny. 

 
Źródło: Internet. 

Przykładowe:  

 
Źródło: Internet. 

 

43. Projektowanie i wdrażanie działań zmierzających do poprawy 

jakości życia i podnoszenia dostępności usług medycznych 

w szczególności wysoko wyspecjalizowanych. 

 

44. Rozwój opieki geriatrycznej i pomocy socjalnej w gminie Parczew. 

 

45. Planowanie i rozwój działań zmierzających do minimalizacji osób 

wykluczonych społecznie. 

 

46. Modernizacja obiektów komunalnych do wykorzystania  

w działalności gospodarczej (termomodernizacja  
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i dostosowanie obiektu handlowego w centrum miasta pod pasaż 

„ala” Krakowskie Sukiennice z miejscem na sklepy  

z rękodzielnictwem, kawiarniami, restauracją, informacją 

turystyczną). 

 

47. Wspieranie budowy partnerstw i projektów wzmacniających 

szkolnictwo zawodowe i dostosowanie oferty edukacyjnej do 

lokalnego rynku pracy. 

 

48. Opracowanie planu rewitalizacji społecznej parku 

wielokulturowego w Parczewie (były Kirkut). 

 

49. Opracowanie planu cyfryzacji gminy Parczew w tym: 

zaprojektowanie i wdrożenie e-usług w placówkach kulturalnych 

i oświatowych oraz opracowanie elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej e-urząd. 

 

50. Opracowanie planów/programów dla obszarów cennych 

przyrodniczo i stworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej (wspólnie 

ze szkołami i Lasami Państwowymi oraz jego jednostkami 

organizacyjnymi).  

 

51. Powołanie Społecznej Rady Biznesu przy Burmistrzu Gminy 

Parczew. 

 

 Wizja — to wyobrażenie, obrazowe przedstawienie Gminy Parczew – 

jak powinna wyglądać w przyszłości, do jakiego rezultatu powinna zmierzać. 

 W nawiązaniu do realizowanych partnerstw i działań prowadzonych 

przez sąsiednie gminy, definiowanie wizji rozwoju nawiązuje ściśle do 

przeprowadzonych badań i analiz oraz kierunków wyznaczonych przez 

„Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020”. 

 Jedną ze współcześnie promowanych zasad rozwoju regionalnego  

w skali całej Unii Europejskiej jest tzw. inteligentna specjalizacja (smart 

specialisation)110 tzn. takie prowadzenie polityki rozwoju regionalnego, która 

                                                           
110

 zob. np. 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home;jsessionid=5WcsQvJCP1Bbt31HBNML23XJ9zvW1QDR1M25pTk
PLh3FZjrlqDn!-1164623533!1345276290783. 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home;jsessionid=5WcsQvJCP1Bbt31HBNML23XJ9zvW1QDR1M25pTkPLh3FZjrlqDn!-1164623533!1345276290783
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home;jsessionid=5WcsQvJCP1Bbt31HBNML23XJ9zvW1QDR1M25pTkPLh3FZjrlqDn!-1164623533!1345276290783
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wykorzystuje wyniki selektywnie wspieranych badań naukowych i rozwoju  

w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego regionalnej gospodarki. 

Inteligentna specjalizacja będzie jednym z kryteriów finansowania przez 

Politykę Spójności UE badań oraz przedsięwzięć rozwojowych wspierania 

przez tę politykę strategii Europa 2020111. Generalnie polityka KE zmierza do 

zwiększenia poziomu innowacyjności tych elementów regionalnej gospodarki, 

które mogą dzięki temu uzyskać możliwie znaczący wzrost konkurencyjności. 

 „Województwo lubelskie, pomimo ogólnego postępu gospodarczego 

notowanego w ostatnich latach, nadal zaliczane jest do regionów słabych 

strukturalnie. Region charakteryzuje się niższą wartością wielu wskaźników  

w porównaniu do średnich wartości w Polsce oraz UE, również wskaźników 

kluczowych wskazanych w Strategii Europa 2020. Niemniej jednak władze 

regionalne i samorządów gminnych zamierzają dołożyć wszelkich starań, aby 

ukierunkowana interwencja środków dostępnych w ramach RPO WL 2014-2020 

w jak najwyższym stopniu przyczyniła się do osiągania celów Strategii Europa 

2020.  

 

 

Kluczowymi wyzwaniami horyzontalnymi dla rozwoju regionu są: 

 

 niekorzystne zmiany demograficzne (depopulacja oraz starzenie się 

społeczeństwa), które oddziałują na edukację, rynek pracy oraz usługi 

publiczne, 

 konieczność zmiany struktury gospodarki, co będzie wymagało 

znacznego wysiłku na rzecz rozwoju przedsiębiorstw oraz dostosowania 

kwalifikacji mieszkańców do wymagań nowoczesnego rynku pracy, 

 niedostatki infrastrukturalne, które warunkują podniesienie 

atrakcyjności regionu jako miejsca do inwestowania 

i zamieszkania.  

 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  

(z perspektywą do 2030 r.) zakłada bardziej efektywne wykorzystanie 

wewnętrznych potencjałów województwa. Oznacza to dążenie do rozwijania 

dziedzin, które są zakorzenione w gospodarczej tradycji regionu, ale przy 

zwiększonym zaangażowaniu funkcjonującego w regionie zaplecza badawczo-

rozwojowego. Zwiększenie potencjału wiedzy, zaawansowania 

                                                                                                                                                                           
 
111

 Strategia Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, str. 8. 
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technologicznego ma następować w sposób selektywny, tj. z wyraźną 

preferencją dla dziedzin związanych z regionalnymi inteligentnymi 

specjalizacjami.  

 Działania realizujące przyjęty model mają przyczynić się do tworzenia na 

terenie województwa produktów i usług o wysokiej wartości dodanej. To 

 z kolei umożliwi kreowanie popytu na wysokokwalifikowane kadry oraz 

przełoży się na poprawę struktury społeczno-zawodowej (wyższej jakości 

miejsca pracy, unowocześnienie sektora rolnego). W efekcie przyczyni się to do 

ograniczania problemów w sferze gospodarczej i społecznej.  

 

 W związku z powyższymi założeniami  strategicznymi za cel główny RPO 

WL 2014-2020 przyjęto: Podniesienie konkurencyjności regionu  

w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności 

społecznej i terytorialnej.  

 

 Cel główny będzie osiągany przez interwencję w ramach 13 Osi 

Priorytetowych, obejmujących 10 celów tematycznych pakietu legislacyjnego 

UE. Poniżej przedstawiono wyzwania wynikające z przeprowadzonej analizy 

sytuacji w  poszczególnych obszarach życia społeczno-gospodarczego oraz 

rodzaj planowanej w ramach Programu interwencji, zgodnej z celami Strategii 

Europa 2020. 

 

 Podstawą podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu 

lubelskiego jest kreowanie nowych produktów i rozwiązań. Głównym 

problemem województwa w tym zakresie są niskie nakłady przeznaczane na 

badania i rozwój, w szczególności te pochodzące z sektora prywatnego. 

Jednocześnie możliwości regionalnego środowiska badawczo-rozwojowego nie 

są w pełni wykorzystywane. Interwencja RPO WL będzie skierowana na 

pobudzanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw (infrastruktura 

niezbędna do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez sektor MŚP) oraz 

ograniczanie ryzyka związanego z wdrażaniem innowacji.  

 Ważnym elementem będzie wdrożenie instrumentów zachęcających do 

współpracy przedsiębiorstw i jednostek badawczo – rozwojowych. Proces ten 

będzie oparty o podejście popytowe, przy czym niezbędne będzie wsparcie 

instytucji świadczących wyspecjalizowane usługi w zakresie transferu wiedzy.  

W związku z przyjętym modelem selektywnego wsparcia dla zwiększania 

potencjału wiedzy i innowacyjności wyraźne preferencje uzyskają te dziedziny, 

które są związane z inteligentnymi specjalizacjami województwa.  
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 Działania przewidziane w Osi 1 Badania i innowacje są zgodne 

z priorytetem Strategii Europa 2020 związanym z inteligentnym  rozwojem 

i przyczynią się do wzrostu wartości nakładów na B+R w relacji do PKB. Wsparcie 

wpisuje się w projekt przewodni: „Unia innowacji”, dotyczący wykorzystywania 

działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej oraz wzmocnienia procesu 

innowacji. Ponadto interwencja prowadzona w ramach Osi 1 zapewnia zgodność 

RPO WL z celem KPR w zakresie nakładów na B+R, którego zadaniem jest m.in. 

prowadzenie działań wspierających wzrost innowacyjności, w tym wzrost 

nakładów na B+R, stworzenie wysokiej jakości infrastruktury naukowo - 

badawczej oraz zwiększenie powiązań pomiędzy sektorem nauki  

a przedsiębiorstwami. Aspekt ten został również podkreślony w Strategii Unii 

Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. 

 

 Przestrzeń wirtualna stwarza szerokie możliwości dla rozwoju 

gospodarki, zwiększenia dostępności usług publicznych oraz ograniczenia 

wykluczenia społecznego. Niestety, wachlarz cyfrowych usług publicznych  

w województwie lubelskim jest w porównaniu do wielu regionów europejskich 

niewystarczający. W związku z tym wsparcie finansowe w ramach Osi 2 Cyfrowe 

Lubelskie kierowane będzie na działania zwiększające dostęp do informacji  

w postaci cyfrowej oraz powszechność e-usług publicznych z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. systemy 

informacji przestrzennej, digitalizacja zbiorów, inteligentne systemy zarządzania). 

 Planowana interwencja wpisuje się w priorytet Strategii Europa 2020 

związany z inteligentnym rozwojem, a w szczególności projekt przewodni: 

”Europejska Agenda Cyfrowa” dotyczący przede wszystkim stosowania 

 i korzystania z nowoczesnych usług on-line (e-administracja, e-zdrowie, itp.). 

Działania zapewniają również zgodność RPO WL z celami Strategii Unii 

Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz z celem KPR w zakresie 

nakładów na B+R, którego zadaniem jest m.in. pełne wykorzystanie technologii 

informacyjno - komunikacyjnych (ICT). 

 

 Historycznie uwarunkowany rolniczy charakter województwa 

lubelskiego znajduje odzwierciedlenie w słabości sektora MŚP i generalnie 

niskiej ocenie atrakcyjności inwestycyjnej. Przejawia się to zarówno w niskiej 

liczebności jak i słabej kondycji finansowej większości przedsiębiorstw. Duży 

udział bardzo małych podmiotów o lokalnym charakterze oraz profil 

prowadzonej działalności skutkuje niską konkurencyjnością całego sektora MŚP. 

RPO WL przewiduje wsparcie dla przedsiębiorstw tworzących nowe produkty  

i usługi (w tym oparte na TIK), rozszerzających działalność poza rynek lokalny 
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oraz nawiązujących współpracę (w tym w ramach klastrów) w celu zwiększenia 

swojej pozycji konkurencyjnej. Interwencja skierowana będzie również na 

wsparcie przedsiębiorstw społecznych, a także tworzenie odpowiedniego 

klimatu dla rozwijania działalności gospodarczej, w tym: tworzenia terenów 

inwestycyjnych, zwiększenia dostępu do profesjonalnych usług i fachowej 

wiedzy oraz promocji gospodarczej na rynkach krajowych  

i międzynarodowych. Wsparcie dla przedsiębiorstw ma ułatwić  

i przyśpieszyć zmiany struktury gospodarczej i zawodowej w regionie. 

Towarzyszyć im będą działania w zakresie edukacji i rynku pracy (interwencja  

w ramach EFS). Ze względu na przyjęte założenia strategiczne również w tym 

przypadku ważnym aspektem kierowanego wsparcia będą regionalne 

inteligentne specjalizacje.  

 Interwencja planowana w ramach Osi 3 Konkurencyjność 

przedsiębiorstw wpisuje się w priorytet Strategii Europa 2020 związany  

z inteligentnym rozwojem poprzez rozwój gospodarki opartej na wiedzy 

i innowacji. Planowane działania przyczyniające się do wzrostu gospodarczego i 

tworzenia nowych miejsc pracy realizować będą założenia projektu 

przewodniego: „Unia innowacji”, a także cel KPR związany ze wspieraniem 

transferu innowacji i wiedzy między przedsiębiorstwami, co jest zgodne również 

ze Strategią Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.  

 

 Efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów to podstawa gospodarki 

zrównoważonej. Kluczowym elementem zapewnienia rozwoju gospodarki jest 

dostęp do energii, której cena w województwie lubelskim należy do 

najwyższych w Polsce. Pomimo korzystnych uwarunkowań dla rozwoju 

energetyki bazującej na źródłach odnawialnych udział energii z OZE w produkcji 

energii ogółem należy do bardzo niskich. Z tego względu RPO WL przewiduje 

realizację Osi 4 Energia przyjazna środowisku ukierunkowanej na rozwój 

energetyki wykorzystującej OZE w wielu wymiarach (produkcja energii  

i efektywna jej dystrybucja, wsparcie przedsiębiorstw działających  

w sferze obsługi sektora OZE, zwiększenie stopnia wykorzystania energii 

pierwotnej, wykorzystanie OZE w celu zmniejszania zużycia paliw 

konwencjonalnych i ograniczenia tzw. niskiej emisji). Obszar ten ma szansę 

szybkiego rozwoju nie tylko ze względu na istniejące zasoby, ale i planowane 

wsparcie w sferze innowacji (energetyka niskoemisyjna oraz automatyka są 

wyłaniającymi się obszarami inteligentnej specjalizacji województwa). Działania 

planowane w RPO WL w ramach Osi 4 będą stanowiły wkład w realizację 

priorytetu Strategii Europa 2020 związanego z rozwojem zrównoważonym. 

Wsparcie sektora OZE wpisuje się zwłaszcza w projekt przewodni: „Europa 
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efektywnie korzystająca z zasobów” w zakresie uniezależnienia wzrostu 

gospodarczego od wykorzystania zasobów i energii, ograniczenia emisji CO2, 

zwiększenia konkurencyjności oraz działań na rzecz większego bezpieczeństwa 

energetycznego. Interwencja prowadzona w ramach Osi 4 zapewnia zgodność 

RPO WL z celem energetycznym KPR, który zakłada m.in. modernizację  

i rozbudowę infrastruktury energetycznej oraz zgodność z celami Strategii Unii 

Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. 

 

 Wykorzystanie OZE może stanowić ważny element w działaniach 

zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz 

zmniejszania zużycia energii. Województwo należy do obszarów  

o średnim poziomie zanieczyszczenia powietrza. Główny wpływ na stan 

czystości powietrza wywiera emisja związana z wykorzystaniem 

konwencjonalnych źródeł energii, a także zanieczyszczenia komunikacyjne. 

Ponadto, znaczna część budynków w województwie wybudowana została wg 

przestarzałych technologii, gdzie duże straty energii oraz zastosowane 

rozwiązania grzewcze nie pozwalają na ograniczanie zużycia paliw 

konwencjonalnych.  

 W związku z powyższym w ramach Osi 5 Efektywność energetyczna 

i gospodarka niskoemisyjna zaplanowano wsparcie dla inwestycji związanych 

z wdrażaniem strategii niskoemisyjnych. Jeden filar stanowić będą inwestycje, 

mające na celu ograniczenie zużycia zasobów i energii w przedsiębiorstwach,  

a także poprawę efektywności energetycznej budynków. Drugim filarem będą 

działania przyczyniające się do rozwoju przyjaznych dla środowiska 

i niskoemisyjnych zintegrowanych systemów transportu miejskiego.  

 Omówiona interwencja wpisuje się w priorytet Strategii Europa 2020 

związany z rozwojem zrównoważonym poprzez wspieranie gospodarki 

efektywnie korzystającej z zasobów, a w szczególności projekt przewodni: 

„Europa efektywnie korzystająca z zasobów” zwracający uwagę m.in. na 

transport w miastach, instrumenty służące oszczędzaniu energii (w tym oparte 

na TIK). Interwencja prowadzona w ramach Osi 5 zapewnia zgodność RPO WL  

z celem energetycznym KPR, który zakłada m.in. zmniejszenie emisyjności 

gospodarki, poprawę efektywności energetycznej oraz wzrost udziału zużycia 

energii ze źródeł odnawialnych, na co kładzie nacisk także Strategia Unii 

Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.  

 

 Efektywne wykorzystanie zasobów jest jednym z podstawowych założeń 

Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, a jakość środowiska ma duże 

znaczenie dla rozwijania kluczowej inteligentnej specjalizacji województwa – 
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biogospodarki. Oprócz wsparcia dla nowych technologii oraz sektora MŚP 

niezbędne są działania w sferze ochrony środowiska, zapewniające dostęp do 

najwyższej jakości surowców. W województwie lubelskim coraz częściej 

notowane są zjawiska klimatyczne, zagrażające bezpieczeństwu ludności 

i powodujące znaczne straty dla gospodarki. Należą do nich fale upałów 

i okresowe susze, powodzie i podtopienia, huragany. Coraz większego 

znaczenia nabiera zatem oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi,  

w tym wykorzystywanie wód powierzchniowych do celów gospodarczych. 

Kontynuacja inwestycji w obszar gospodarki wodno-ściekowej staje się 

niezbędna, gdyż w województwie notuje się jedne z najniższych w kraju 

wskaźniki osób korzystających z kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Należy 

podkreślić występujące duże zróżnicowanie terytorialne w tym zakresie na 

niekorzyść obszarów wiejskich.  

 Województwo osiąga również gorsze niż średnio w kraju wyniki 

dotyczące gospodarki odpadami Interwencja w ramach Osi 6 Ochrona 

środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów będzie się skupiała na 

zabezpieczeniu najpilniejszych potrzeb w wyżej wymienionym zakresie.  

W odniesieniu do zachodzących zmian klimatycznych interwencja będzie 

dotyczyła zapewnienia skutecznej ochrony w sytuacji wystąpienia klęsk 

żywiołowych. Podniesienie efektywności działań minimalizujących skutki takich 

wydarzeń wymaga zapewnienia odpowiedniego sprzętu dla właściwych służb. 

Wsparcie finansowe kierowane będzie również na porządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej (zgodnie z tzw. dyrektywą ściekową)112, przy czym szczególna 

uwaga poświęcona zostanie obszarom wiejskim. W odniesieniu do gospodarki 

odpadami wsparcie zostanie skierowane na dokończenie tworzenia sprawnego 

systemu zagospodarowania odpadów w oparciu o instalacje regionalne, 

wdrażanie technologii odzysku, a także likwidację zagrożeń wynikających ze 

składowania odpadów oraz rekultywacji wysypisk.  

 Zaplanowane działania są zgodne z priorytetem Strategii Europa 2020 

związanym z rozwojem zrównoważonym poprzez wspieranie gospodarki 

efektywnie korzystającej z zasobów. W zakresie gospodarki odpadami (zgodnie  

z tzw. dyrektywą odpadową113 i tzw. dyrektywą składowiskową114) odnoszą się 

do projektu przewodniego „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. 

Interwencja prowadzona w ramach Osi 6 zapewnia zgodność RPO WL z KPR  

z celem energetycznym, który przewiduje m. in. zrównoważone gospodarowanie 

                                                           
112

 Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). 
113 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca 

niektóre dyrektywy. 
114 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia1999r. w sprawie składowania odpadów. 
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zasobami środowiska oraz poprawę stanu środowiska, co jest zgodne również  

z celami Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. 

 Województwo lubelskie jest zaliczane do obszarów o wysokim 

potencjale przyrodniczym, choć i tu występują problemy związane  

z ochroną najcenniejszych obszarów. Do kluczowych wyzwań w tym zakresie 

należy zaliczyć: zabezpieczenie szczególnie cennych obszarów, przywracanie 

naturalnego charakteru zdegradowanych obszarów cennych przyrodniczo, 

przywracanie oraz zachowanie różnorodności biologicznej. Szczególnym 

obszarem wymagającym interwencji są tereny zdegradowane. Występują one 

głównie w miastach, a postępująca degradacja przestrzeni publicznych oraz 

zabytkowej tkanki zmniejszają atrakcyjność ośrodków miejskich.  

 Środowisko naturalne w połączeniu z dziedzictwem historycznym 

i kulturalnym stanowią ważny zasób dla działań o charakterze gospodarczym w 

województwie (np. rozwój turystyki). Jednocześnie kultura jest czynnikiem 

oddziałującym na kapitał ludzki i społeczny regionu. Wobec powyższego należy 

zwrócić uwagę na znaczące braki w zakresie infrastruktury kultury,  

w tym zły stan wielu obiektów zabytkowych. Działania realizowane w ramach 

Osi 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego będą służyły 

podnoszeniu świadomości ekologicznej oraz ochronie i przywróceniu 

właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków. Równolegle do 

przedsięwzięć ochrony przyrody wsparcie kierowane będzie na zachowanie 

zasobów kulturowych regionu i ich wykorzystanie w procesach rozwojowych. 

Interwencja obejmie ochronę zabytków oraz rozwój instytucji kultury.  

 Planowane działania wpisują się w priorytet Strategii Europa 2020 

związany z rozwojem zrównoważonym, a szczególnie projekt przewodni: 

„Europa efektywnie korzystająca z zasobów” w zakresie ochrony różnorodności 

biologicznej. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska (w tym 

różnorodności biologicznej i przestrzeni), poprawę stanu środowiska (w tym 

zachowań ekologicznych) przewiduje również cel energetyczny KPR oraz cele 

Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.  

 

 Podstawowym problemem ograniczającym komunikację  

w województwie lubelskim jest brak dróg szybkiego ruchu, a także 

niedostatecznie rozwinięte szlaki drogowe i kolejowe łączące najważniejsze 

ośrodki. Wpływa to niekorzystnie na decyzje lokalizacyjne potencjalnych 

inwestorów, stanowiąc jednocześnie znaczące utrudnienie w poruszaniu się 

mieszkańców po terenie województwa. Dodatkowo, niedoinwestowany 

transport publiczny nie stanowi alternatywy dla transportu indywidualnego, co 

skutkuje zagęszczeniem ruchu i zwiększoną emisją spalin. Problemy te w 
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szczególny sposób dotykają większych miast, stanowiących rynek pracy dla 

otaczających je obszarów.  

 Interwencja podejmowana w ramach Osi 8 Mobilność regionalna  

i ekologiczny transport skierowana zostanie na modernizację dróg tak, by 

zapewnić integrację regionalnego układu transportowego z krajowym systemem 

transportowym. Ważnym aspektem będzie uzupełnianie dotychczas 

realizowanych inwestycji na najważniejszych szlakach. Szczególna  uwaga 

zostanie zwrócona na zapewnienie dostępu do najważniejszych ośrodków 

gospodarczych oraz inwestycje w niskoemisyjny transport publiczny 

zwiększający mobilność mieszkańców. Inwestycje w transport kolejowy są 

zadaniem państwa, jednak dostrzegając wagę tej formy transportu część 

alokacji zostanie przekazana na modernizację regionalnych linii kolejowych oraz 

zakup niskoemisyjnego taboru kolejowego. Działania zaplanowane w RPO WL na 

rzecz poprawy spójności komunikacyjnej są spójne z priorytetem Strategii 

Europa 2020 związanym z rozwojem zrównoważonym. Interwencja będzie miała 

wkład w realizację projektu przewodniego: ”Europa efektywnie korzystająca  

z zasobów” zakładającego m. in. stworzenie inteligentnych, zmodernizowanych i 

w pełni wzajemnie połączonych infrastruktur transportowych, na co kładzie 

nacisk także Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Poprawę 

stanu środowiska (w tym zmniejszenie emisyjności gospodarki) przewiduje cel 

energetyczny KPR, natomiast wzrost mobilności pracowników został ujęty  

w celu KPR w zakresie edukacji. 

 

 Problemy sektora MŚP w regionie przekładają się bezpośrednio na 

rynek pracy. Zbyt mała liczba generowanych miejsc pracy powoduje niską 

aktywność zawodową, szczególnie wśród osób starszych. Ponadto szczególnie 

zagrożona marginalizacją jest duża grupa osób długotrwale bezrobotnych oraz 

kobiety mające trudności na rynku pracy ze względu na pełnione obowiązki 

rodzicielskie. Do innych poważnych wyzwań w województwie lubelskim 

należą: luka kompetencyjna (wynikająca ogólnie z niepełnego dostosowania 

oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy), ciągle duży odsetek osób 

pracujących w niskowydajnym rolnictwie, odpływ wysoko wykształconych 

młodych i kreatywnych osób, a także utrwalony przestrzennie rozkład 

bezrobocia. Wsparcie finansowe w ramach Osi 9 Rynek pracy kierowane będzie 

na rzecz osób bezrobotnych (w szczególności grup defaworyzowanych na 

rynku), zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej (w szczególności osób 

starszych), aktywizację osób powracających na rynek pracy oraz wspieranie 

usług opieki nad małymi dziećmi i osobami zależnymi, rozwój przedsiębiorczości 

(w tym samozatrudnienia). Efektem tych działań będzie zwiększenie dostępu do 
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zatrudnienia osób pozostających bez pracy co jest spójne z priorytetem Strategii 

Europa 2020 związanym z rozwojem sprzyjającym włączeniu społecznemu. 

Interwencja odpowiada w szczególności na wskazania projektu przewodniego: 

„Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, który dotyczy 

stworzenia warunków do unowocześnienia rynków pracy w związku z rosnącym 

poziomem bezrobocia. Ponadto, działania będą realizować cel KPR w zakresie 

edukacji, którego zadaniem jest m.in. lepsze dostosowanie kształcenia  

i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Aspekt ten został również poruszony  

w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. 

 

 Rozwój współczesnego rynku pracy oraz nowoczesnej gospodarki, 

opierający się na nowoczesnych technologiach i wiedzy, wymaga od 

uczestników tego rynku ciągłego doskonalenia posiadanych umiejętności 

i kompetencji. Aspekt ten staje się szczególnie ważny w kontekście wydłużania 

się przeciętnego trwania życia, a w konsekwencji wydłużania czasu 

pozostawania na rynku pracy. Należy podkreślić, iż doskonalenie oraz 

dostosowanie umiejętności i kompetencji to kluczowe czynniki powodzenia 

działań na rzecz rozwijania inteligentnych specjalizacji regionu. Oprócz 

konieczności ciągłej aktualizacji wiedzy, kluczowym zagadnieniem jest zadbanie 

o stan zdrowia pracowników tak, by byli oni pełnoprawnymi uczestnikami  rynku 

pracy również w dojrzałym wieku. Wsparcie finansowe Osi 10 Adaptacyjność 

przedsiębiorstw i pracowników do zmian kierowane będzie na poprawę 

kondycji przedsiębiorstw sektora MŚP oraz przystosowanie pracodawców  

i pracowników do koniecznych zmian związanych z globalnymi trendami.  

 Zakres wsparcia obejmuje działania na rzecz rozwoju 

kompetencji/kwalifikacji pracowników, przy czym zastosowane będzie 

podejście popytowe (interwencja ma odpowiadać na potrzeby 

przedsiębiorstw). Przewidziano również wsparcie dla przedsiębiorstw oraz 

pracowników przedsiębiorstw które przechodzą procesy restrukturyzacyjne 

 i modernizacyjne. W celu umożliwienia  wydłużenia aktywności  zawodowej 

osób starszych, RPO WL umożliwi opracowywanie i wdrażanie programów 

profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem 

zdrowotnym, opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji medycznej 

ułatwiających powroty do pracy, jak również programów ukierunkowanych na 

eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. 

 Podejmowana interwencja wpisuje się w priorytet Strategii Europa 2020 

związany z rozwojem sprzyjającym włączeniu społecznemu poprzez wspieranie 

gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną 

i terytorialną (projekty przewodnie: „Program na rzecz nowych umiejętności 
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i zatrudnienia” oraz „Europejski program walki z ubóstwem”). W odniesieniu do 

KPR planowany zakres wsparcia jest spójny z celem w zakresie zatrudnienia, 

który zakłada m.in. zwiększanie kompetencji i kwalifikacji zdobywanych  

w ramach systemu kształcenia i szkolenia, tak by odpowiadały potrzebom 

pracodawców. Tematyka ta zawarta została także w Strategii Unii Europejskiej 

dla Regionu Morza Bałtyckiego. 

 

 Struktura regionalnej gospodarki i związana z nią sytuacja na rynku pracy 

powodują, że województwo lubelskie charakteryzuje się najwyższym poziomem 

zagrożenia ubóstwem relatywnym (po transferach socjalnych). Bezrobocie,  

a także ubóstwo osób pracujących, powodują obniżenie jakości życia, gdyż 

osoby te w pierwszej kolejności zaspokajają podstawowe potrzeby (np. 

żywnościowe). Problemy rynku pracy dotykają w szczególności osób 

niepełnosprawnych, przy czym odsetek występowania zjawiska 

niepełnosprawności w województwie lubelskim jest najwyższy w Polsce.  

 

 Ze względu na rozległość problemów związanych z ubóstwem 

wynikających głównie z problemów rynku pracy, wsparcie RPO WL  

w ramach Osi 11 Włączenie społeczne kierowane będzie na zwiększenie 

integracji społecznej oraz poprawę dostępu  do rynku pracy osób wykluczonych 

lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. poprzez aktywizację 

społeczno-zawodową poszczególnych grup, rozwój i upowszechnianie 

ekonomii społecznej oraz wsparcie dedykowane osobom niepełnosprawnym. 

Ponadto realizowane będą działania mające na celu zwiększenie dostępności 

wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej i usług 

zdrowotnych.  

 Powyższe działania wpisują się w priorytet Strategii Europa 2020 

związany z rozwojem sprzyjającym włączeniu społecznemu poprzez wspieranie 

gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną 

i terytorialną, co jest zgodne z celami Strategii Unii Europejskiej dla Regionu 

Morza Bałtyckiego. Interwencja będzie realizowała założenia projektu 

przewodniego: „Europejski program walki z ubóstwem” oraz cel KPR  w zakresie 

przeciwdziałania ubóstwu zakładający zwiększenie zatrudnienia, w tym usług 

pomocy i integracji społecznej. 

 

 W warunkach gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności 

kluczowym zagadnieniem jest dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych. 

Dotyczy to zarówno edukacji dzieci i młodzieży, jak i wszelkich form 

dokształcania i doskonalenia umiejętności. Do najważniejszych wyzwań regionu 
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należy zapewnienie w miarę równego dostępu do wysokiej jakości usług 

edukacyjnych. Województwo charakteryzuje niższy niż średnio w kraju odsetek 

dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym (w szczególności na obszarach 

wiejskich), zróżnicowana jakość nauczania w szkołach podstawowych, 

gimnazjach i szkołach średnich (szczególnie w relacjach duże ośrodki miasta  

– pozostała część województwa). W kontekście potrzeb rynku pracy problemem 

nadal pozostaje szkolnictwo zawodowe oraz niska aktywność (spadająca  

z wiekiem) w różnych formach kształcenia ustawicznego. W odpowiedzi na 

powyższe  wyzwania planowana w ramach Osi 12 Edukacja, umiejętności  

i kompetencje interwencja kierowana będzie na wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym (zwiększenie dostępu do opieki 

przedszkolnej) oraz uczniów (m.in. zwiększenie kompetencji kluczowych, 

pomoc stypendialna). Ponadto planowane działania mają oddziaływać na 

poprawę jakości kształcenia i lepszy dostęp do wysokiej jakości usług 

edukacyjnych (w tym w systemie kształcenia ustawicznego). W kontekście 

problemów rynku pracy ważnym elementem będą działania wspierające 

współpracę szkół i placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem 

społeczno-gospodarczym.  

 Planowana interwencja przyczyni się do realizacji priorytetu Strategii 

Europa 2020 związanego z rozwojem inteligentnym i sprzyjającym włączeniu 

społecznemu poprzez wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, 

zapewniającej spójność społeczną i terytorialną, co jest zgodne z celami Strategii 

Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Planowany zakres wsparcia 

wpisuje się w projekty przewodnie: „Mobilna młodzież”, „Program na rzecz 

nowych umiejętności i zatrudnienia”, „Europejska agenda cyfrowa”. Interwencja 

zapewnia zgodność RPO WL z celem KPR w zakresie edukacji, który zakłada m.in. 

poprawę dostępności form wczesnej edukacji i opieki, lepsze dostosowanie 

kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, poprawę jakości edukacji, 

doskonalenie metod i warunków nauczania i wychowania. 

 

 Działania związane z poprawą dostępności do wysokiej jakości usług 

wymagają inwestycji w infrastrukturę niezbędną do ich świadczenia.  

W zakresie infrastruktury edukacyjnej problemem jest segment szkolnictwa 

zawodowego, które w ostatnich latach uległo znaczącej redukcji.  

 W związku z tendencjami demograficznymi, priorytetowym problemem 

staje się zapewnienie dostępu do usług ochrony zdrowia oraz usług społecznych, 

jak np.  miejsc opieki nad osobami starszymi. Potrzeby regionu w tym zakresie 

są ogromne, stąd interwencja RPO WL w ramach Osi 13 Infrastruktura 

społeczna będzie się skupiała na wybranych częściach infrastruktury edukacji, 
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zdrowia, usług społecznych. Ponadto, możliwości przeprowadzenia działań 

infrastrukturalnych w ramach tej osi stanowią uzupełnienie projektów, które 

będą realizowane ze środków EFS. Wsparcie kierowane będzie na dostosowanie 

infrastruktury kształcenia zawodowego celem stworzenia warunków zbliżonych 

do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. W zakresie ochrony zdrowia 

interwencja zostanie skierowana do publicznych jednostek służby zdrowia  

w odpowiedzi na zdiagnozowane obszary deficytowe. W odniesieniu do usług 

społecznych możliwe będzie finansowanie infrastruktury usług społecznych 

związanych aktywizacją społeczno-zawodową. Istotnym elementem interwencji 

będzie kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów (miejskich oraz 

wiejskich), podporządkowana celom społecznym. 

 Powyższe działania wpisują się w priorytet Strategii Europa 2020 

związany z rozwojem sprzyjającym włączeniu społecznemu poprzez wspieranie 

gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną 

i terytorialną, projekt przewodni: „Europejski program walki z ubóstwem” 

dotyczący m. in. szans na godne życie i aktywne uczestniczenie w życiu 

społecznym. Jednocześnie interwencja zapewnia zgodność RPO WL z celem KPR 

w zakresie przeciwdziałania ubóstwu, który przewiduje m. in. dążenie do tego, 

aby w konsekwencji podejmowanych działań stworzyć dostęp do usług wysokiej 

jakości. Problematyka ta zawarta została również w Strategii Unii Europejskiej 

dla Regionu Morza Bałtyckiego. 

 

 Najważniejszym dokumentem regionalnym, będącym bazą dla 

programowania RPO WL 2014-2020 jest Strategia Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku) zgodna zarówno 

 z wytyczonymi kierunkami rozwoju całej Unii Europejskiej, jak  

i z zapisami krajowych dokumentów strategicznych. Strategia wraz  

z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego tworzą 

spójny system planowania strategicznego w regionie. Dokumentem 

kierunkującym interwencję RPO WL 2014-2020 w zakresie badań i innowacji jest 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku, 

wyznaczająca m.in. inteligentne specjalizacje regionalne.  

 Planowana interwencja RPO WL 2014-2020 wpisuje się w główne cele 

określone w Umowie Partnerstwa, Strategii Rozwoju Kraju 2020. Aktywne 

społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (SRK 2020), 

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

wiejskie, Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia Fala 

nowoczesności (DSRK), Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 

Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 
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 i pozostałych 8 zintegrowanych strategiach. Zakłada likwidację 

najważniejszych luk warunkujących rozwój województwa, występujących  

w zakresie infrastruktury (w szczególności transportowej oraz wykorzystania 

OZE) wspierając jednocześnie innowacyjność i konkurencyjność gospodarki 

oraz wzmacniając aktywność zawodową społeczeństwa. Działania podjęte  

w ramach RPO WL 2014-2020 przyczynią się do dalszego wdrażania Strategii 

Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB). 

 

 Rozszerzenie wniosków płynących ze strategii WL uzasadnia założenie, że 

jeśli wszystkie europejskie regiony lub państwa będą konkurowały o pozycję 

lidera – w tych samych dziedzinach - to większość z nich nie osiągnie założonego 

celu z uwagi na brak odpowiedniej masy krytycznej, czy efektów skali.  

 

  

CELEM INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI JEST ZATEM OPTYMALNE 

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU poszczególnych regionów i państw poprzez 

możliwie najlepsze dopasowanie kierunków rozwoju do ich specyficznych 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych, CZYLI DOPASOWANIE W RAMACH 

TRÓJKĄTA: NAUKA – EDUKACJA – GOSPODARKA. 

 

 

 Strategiczny wybór biogospodarki jako kluczowej specjalizacji 

województwa lubelskiego oparty został przede wszystkim na115: 

1. Mocnych przesłankach wynikających ze zidentyfikowanych 

wewnętrznych potencjałów rozwoju gospodarki regionu, czego wyrazem 

jest między innymi duży udział sektorów biogospodarki  

w tworzeniu wartości dodanej brutto (ok. 28%) oraz zatrudnieniu (ok. 

45% ogółu pracujących w regionie). 

2. Rosnącej liczbie podmiotów gospodarczych zaangażowanych 

w bioprodukcję (pasz, nawozów sztucznych, żywności, farmaceutyków, 

biokomponentów, bioenergii itd.). 

                                                           
115

 Por. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020r., s. 17 
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3.  Wyraźnej specjalizacji naukowej regionalnego sektora B+R  

w zakresie nauk związanych z biogospodarką (realizowane granty 

badawcze, publikacje, cytowania). 

4. Możliwości zaangażowania około 60% potencjału naukowego 

w proces budowy nowoczesnych sektorów biogospodarki  

w regionie. 

5. Uwarunkowaniach zewnętrznych rozwoju biogospodarki, w tym 

znaczącej pozycji tego sektora w gospodarce europejskiej (roczne 

przychody na poziomie 2 bln euro, 22 mln osób zatrudnionych) oraz 

nacechowaniu biogospodarki wysokim poziomem innowacyjności 

 i tworzenia wartości dodanej (szacuje się, że 1 euro zainwestowane  

w B+R może wygenerować 10 euro wartości dodanej w sektorach 

biogospodarki). 

 Z kolei za specjalizację uzupełniającą116 uznano usługi medyczne  

i prozdrowotne. Obszarem wykazującym wyraźne cechy specjalizacji 

gospodarczej oraz dającym przesłanki na osiągnięcie konkurencyjnej pozycji na 

rynku krajowym są usługi medyczne i prozdrowotne. Wskazują na to: zarówno 

czynniki endogeniczne (duża liczba podmiotów działających w usługach 

medycznych i prozdrowotnych, prowadzone badania w naukach medycznych, 

farmaceutycznych i prozdrowotnych), jak i czynniki egzogeniczne, związane 

głównie z postępującymi procesami starzenia się społeczeństwa i rosnącym  

w związku z tym popytem na usługi medyczne i usługi pokrewne (opiekuńcze, 

uzdrowiskowe, rekreacyjne itd.). 

 Rozwój usług medycznych i prozdrowotnych będzie obszarem 

synergicznie uzupełniającym główną specjalizację regionu (biogospodarkę), 

szczególnie w odniesieniu do łańcucha produkcji żywności (np. w obszarze 

żywności funkcjonalnej, żywienia i dietetyki), jak i łańcucha produktów 

biomedycznych opartych na zasobach pochodzenia biologicznego (np. produkcja 

farmaceutyków i probiotyków). 

 Za specjalizację wspomagającą określono informatykę  

i automatykę117. Specjalizacją wspomagającą rozwój biogospodarki oraz usług 

medycznych i prozdrowotnych są innowacje i technologie związane  

z informatyką i automatyką. Są to obecnie te dziedziny gospodarki i nauki, które 

                                                           
116

 Por. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020r., s. 18 
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 Por. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020r., s. 18 



SRGP 2014-2020 227 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW  2014-2020,                                                                                  
oprac. esse  Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. | Poufne 

 
 

wiążą się z wysoką intensywnością badań i innowacji, umożliwiając jednocześnie 

rozwój innowacyjnych produktów i usług w różnych obszarach gospodarki.  

 Zarówno informatyka, jak i automatyka przenika wiele obszarów nauki  

i technologii, tworząc w wyniku konwergencji i integracji technologicznej nową 

gamę innowacyjnych produktów i usług. 

 Rozwój tej specjalizacji uwarunkowany jest głównie: 

 rosnącym potencjałem wewnętrznym (duża liczba studentów  

i absolwentów kierunków związanych z informatyką 

i automatyką, wzrastająca liczba firm informatycznych i ich 

konsolidacja w postaci współpracy sieciowej), 

 czynnikami zewnętrznymi, w tym związanymi  

z zachodzącymi procesami cyfryzacji społeczeństwa  

i udostępniania zasobów cyfrowych, a także automatyzacją 

procesów produkcji i świadczenia usług. 

 W erze globalizacji wszechstronne rozwijanie narzędzi informatycznych 

oraz zautomatyzowanych procesów produkcji wpływa korzystnie na 

innowacyjność i konkurencyjność nie tylko istniejących specjalizacji, ale także tej 

wyłaniającej się w obszarze energetyki niskoemisyjnej. 

 Specjalizacją wyłaniającą się w myśl Regionalnej Strategii Innowacji jest 

energetyka niskoemisyjna118. Wskazanie rozwoju energetyki niskoemisyjnej 

jako wyłaniającej się specjalizacji województwa lubelskiego znajduje swoje 

odzwierciedlenie w zidentyfikowanych potencjałach rozwoju energetyki  

w regionie zarówno tej konwencjonalnej opartej na bogatych zasobach węgla 

kamiennego i gazu łupkowego, jak i odnawialnej bazującej na źródłach 

wykorzystujących energię z biomasy, słońca, wiatru i wody. 

 Potencjały te stanowią istotny impuls dla wielu działań inwestycyjnych  

w regionie, szczególnie tych związanych z uruchomieniem nowych kopalni węgla 

kamiennego w zagłębiu górniczo-energetycznym Puchaczów–Łęczna–Chełm, jak 

i badaniem na szeroką skalę występowania gazu łupkowego, których 

udokumentowane zasoby należą do jednych z najbogatszych w Polsce. 

 Przedstawione powyżej specjalizacje regionalnej nauki 

i gospodarki, wyznaczają układ synergicznych i wzajemnie się uzupełniających 

kierunków inteligentnego rozwoju województwa lubelskiego. Wybór tych 
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 Por. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020r., s. 18 
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specjalizacji wynika ze zidentyfikowanych wcześniej potencjałów wewnętrznych 

(liczba firm i osób zatrudnionych w danym sektorze oraz poziom ich integracji  

i kooperacji, specjalizacja i efektywność sektora naukowego), jak i zewnętrznych 

(np. zachodzące procesy technologiczne i gospodarcze, perspektywy rozwoju 

danej branży w wymiarze międzynarodowym i krajowym). 

 Wybrane specjalności bazują na wspólnych zasobach i dlatego  

w celu ich dalszego rozwoju należy przede wszystkim dążyć do zwiększenia 

efektów synergii pomiędzy poszczególnymi obszarami, a także bliskiej 

współpracy międzysektorowej podmiotów działających w zidentyfikowanych 

dziedzinach gospodarki i nauki119. Osiągane efekty będą oceniane przez 

pryzmat zwiększonej dynamiki rozwojowej poszczególnych sektorów 

specjalizacji, większego zatrudnienia oraz wzrostu wartości dodanej tworzonej 

w zidentyfikowanych łańcuchach kooperacyjnych. 

 

 Dla budowy wizji rozwoju Gminy Parczew oprócz wskazań  

i rekomendacji wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 

2014-2020 i Regionalnej Strategii Innowacji do 2020 oraz RPO WL 2014-2020, 

ważną kwestią pozostaje budowa solidnej marki gminy na tle regionu i kraju. 

Województwa czy metropolie, z racji dysponowania większymi niż samorządy 

miejskie potencjałami i budżetami, mają dzisiaj większą szansę tworzenia silnych 

marek regionalnych120. Dokonujący się w Polsce proces landyzacji, 

decentralizacji kraju sprawi, że siła regionów jeszcze wzrośnie. Staną się one 

markami parasolowymi dla miast i gmin, a tylko nieliczne działające  

w pojedynkę duże jednostki samorządowe (Kraków, Warszawa, Wrocław, 

aglomeracja Śląska, Trójmiasto) będą mogły równać się potencjałem  

z województwami. To sytuacja korzystna dla obywateli, daje ona bowiem szansę 

mieszkańcom małych miejscowości, które skryte pod parasolem silnej marki 

regionalnej mogą znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce na rynku. 

 W przypadku województwa lubelskiego zasadniczego znaczenia 

nabiera określenie „zrównoważony rozwój”. To jeden z postulatów  

i celów Unii Europejskiej, szczególnie ważny na obszarze Polski wschodniej. 

Marka „Lubelskie” nie może zatem znaczyć to samo, co marka „Lublin”. 

„Lubelskie” nie oznacza też – gorsze, drugorzędne (w stosunku do stolicy 

regionu), mniej wartościowe czy mniej atrakcyjne. Ale trzeba też powiedzieć 

wprost, że parasol marki „Lubelskie” będzie chronił w pierwszej kolejności 
                                                           
119

 Por. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020r., s. 19 
120

 Por. Strategia Marki  Województwa Lubelskiego na lata 2008-2020, s. 18 
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regiony słabe, o mniejszym znaczeniu marketingowym i mniejszym potencjale 

intelektualnym, budżetowym czy gospodarczym To nie tylko kwestia strategii 

i rozwiązań makroekonomicznych, to kwestia chłodnej kalkulacji w ocenie szans 

regionu: jak wynika z badań, Lublin to miasto relatywnie słabo znane Polakom, 

ma atrakcyjne okolice, bardziej znane niż samo miasto. Szansy na rozwój 

potencjału regionów można też upatrywać w programach i funduszach Unii 

Europejskiej oraz w rosnącym potencjale inwestycyjnym polskich 

przedsiębiorstw. One również poszukiwać będą dla siebie nowych atrakcyjnych 

miejsc do inwestowania, a ich właściciele – terenów pod budowę swoich letnich 

rezydencji, nowych domów czy po prostu miejsc do atrakcyjnego wypoczynku  

i rekreacji. 

 Szansą dla Lubelszczyzny, a tym samym dla gminy Parczew jest 

znalezienie i odpowiednie wyeksponowanie jej tożsamości.  

 Nie chodzi tu, rzecz jasna, o historyczne monstrum pokazujące wieki 

kulturowej sprzeczności i różnorodności, ale raczej o ekstrakt, kwintesencję 

regionu uproszczoną do potrzeb rynkowej ekspozycji121.  

W marketingu nosi to nazwę „tożsamości konkurencyjnej”. Niektóre marki 

regionalne lub miejskie wyeksponowały tę tożsamość bardzo silnie: Rio de 

Janeiro to stolica karnawału, Mediolan – stolica światowej mody,  

a Londyn – światowej finansjery.  

 W minionej jak i w obecnej perspektywie finansowej UE istotne dla 

rozwoju miejsc będą partnerstwa i aktywizacja społeczeństwa, stąd przy 

budowie wizji rozwoju gminy Parczew uwzględniono również Lokalną Strategię 

LGD „Jagiellońska Przystań” z 2013r.122Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa 

Działania „Jagiellońska Przystań” zarejestrowane zostało w rejestrze 

stowarzyszeń w dniu 21 listopada 2008 r. pod numerem KRS 0000318185 przez 

Sąd Rejonowy w Lublinie – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego. Stowarzyszenie powstało w oparciu o art. 15 ustawy z 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 

oraz z 2008 r. nr 98, poz. 634). LGD posiada REGON: 060426844 oraz NIP: 539-

149-57-05. Siedzibą LGD jest Parczew w powiecie parczewskim, województwo 

lubelskie. 
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 Por. Strategia Marki  Województwa Lubelskiego na lata 2008-2020, s. 19 
122

 Por. Lokalna Strategia LGD „Jagiellońska Przystań” z 2013r., s. 6 
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 LGD „Jagiellońska Przystań” obecnie obejmuje terytorialnie siedem 

gmin o charakterze wiejskim lub miejsko-wiejskim: Dębowa Kłoda, Jabłoń, 

Milanów, Ostrów Lubelski, Parczew, Podedwórze, Siemień. Sześć gmin leży  

w powiecie parczewskim, jedna (Ostrów Lubelski) w powiecie lubartowskim. 

 Nazwa LGD „Jagiellońska Przystań” nawiązuje do dwóch elementów 

stanowiących o specyfice obszaru: spójnej i rozległej sieci hydrograficznej 

obejmującej zlewnie trzech rzek Piwonii, Tyśmienicy i Zielawy, jeziora i stawy 

oraz tradycji historyczno-kulturowych regionu – związków z dynastią 

Jagiellonów. Brzmienie nazwy zostało określone w tym kształcie w celu jasnej 

identyfikacji zasobów i potencjału regionu. 

 Obszar LGD Jagiellońska Przystań jest rejonem o bogatych walorach 

krajobrazowo – przyrodniczych, charakteryzującym się unikatową siecią 

hydrograficzną, spajającą cały region. Dysponuje szeregiem zasobów 

atrakcyjnych turystycznie (obszarami prawnie chronionymi, pomnikami 

przyrody, niepowtarzalną florą i fauną, szlaki turystyczne), które stwarzają 

warunki do rozwoju turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej. Ponadto 

wyróżniają go tradycje i uwarunkowania historyczno-kulturowe, związek 

z dynastią Jagiellonów, uniami polsko-litewskimi, rodziną Zamoyskich, duża 

liczba obiektów zabytkowych.  

 Charakterystyczne są tutaj tradycje rękodzielnicze i rzemieślnicze oraz 

szeroki wybór produktów lokalnych. Na terenie LGD organizowanych jest szereg 

imprez i wydarzeń o szerokim oddziaływaniu, które mogą być bazą do 

stworzenia regionalnego kalendarza kulturalnego, co z kolei umożliwi powstanie 

spójnej i atrakcyjnej przez cały rok oferty turystycznej.   

 Rozwój turystyczny regionu zostanie osiągnięty wyłącznie na drodze 

eliminacji i przezwyciężenia słabych stron obszaru. Niezbędne są inwestycje  

w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjno-rozrywkową, renowacje obiektów 

zabytkowych, oznakowanie atrakcji turystycznych. W proces ten należy 

zaangażować lokalnych mieszkańców, co przyczyni się do rozwoju 

przedsiębiorczości i stworzy możliwość osiągania dochodu poza produkcją 

rolną. Istotnym aspektem rozwoju jest właśnie zaangażowanie lokalnej 

społeczności poprzez promocję postaw przedsiębiorczych, zachęcanie  

i ułatwianie tworzenia podmiotów gospodarczych. Promocja przedsiębiorczości 

wydaje się niezwykle istotnym instrumentem, zwłaszcza w dobie 

ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i wciąż wysokiego poziomu 

bezrobocia na obszarze LGD. Tak podejmowane działania umożliwią 

zahamowanie niekorzystnych tendencji w procesie kształtowania struktury 
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ludności (ujemne saldo migracyjne, odpływ ludzi młodych)  

i stworzą warunki do poprawy jakości życia na terenie objętym LGD.   

 Ważnym elementem, determinującym osiągnięcie założonych rezultatów 

jest odpowiednia promocja regionu i wypracowanie jednolitego, spójnego 

przekazu informacyjnego dla potencjalnych klientów. Niezbędne będą zatem 

działania promocyjne, uwypuklające zalety obszaru i podkreślające szeroki 

wachlarz ofert i produktów turystycznych.  

 Mając na uwadze wskazane powyżej elementy, sformułowano wizję 

LGD123: obszar funkcjonowania LGD Jagiellońska Przystań atrakcyjną 

alternatywą turystyczną w województwie lubelskim, słynącą z walorów 

kulturowych i przedsiębiorczości mieszkańców. 

 Mając na uwadze wnioski wyciągnięte z analizy SWOT, specyfikę obszaru 

LGD, określone problemy oraz założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007-2013 wyznaczono 3 cele ogólne124: 

1. Budowa i rozwój kompleksowej oferty turystycznej w oparciu  

o walory przyrodniczo-krajobrazowe i zasoby kulturowe obszaru 

objętego LGD „Jagiellońska Przystań”. 

2. Promocja lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie rozwoju 

gospodarczego obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań”. 

3. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LGD „Jagiellońska 

Przystań” 

 

 Realizacja celów ogólnych będzie możliwa dzięki spełnieniu szeregu 

celów szczegółowych wyznaczonych zgodnie z obszarami mającymi największe 

znaczenie dla popraw jakości życia mieszkańców i rozwoju regionu. Termin 

osiągnięcia celów szczegółowych wyznaczono na 31 grudnia 2014 r.125 

 Cel ogólny 1: Budowa i rozwój kompleksowej oferty turystycznej  

w oparciu o walory przyrodniczo-krajobrazowe i zasoby kulturowe obszaru 

objętego LGD „Jagiellońska Przystań” 

 Cel szczegółowy 1.1: Rozwój usług i produktów turystycznych. 

                                                           
123

 Lokalną Strategię LGD „Jagiellońska Przystań” z 2013r., s. 47 
124

 Lokalną Strategię LGD „Jagiellońska Przystań” z 2013r., s. 49 
125

 Lokalną Strategię LGD „Jagiellońska Przystań” z 2013r., s. 49 
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 Cel szczegółowy 1.2: Poprawa stanu infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej. 

 Cel szczegółowy 1.3: Promocja walorów turystycznych, 

przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obszaru objętego LGD. 

 

Cel ogólny 2: Promocja lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie rozwoju 

gospodarczego obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań”: 

 Cel szczegółowy 2.1: Rozwój drobnej przedsiębiorczości 

pozarolniczej, w tym sektora usług i rzemiosła.  

 Cel szczegółowy 2.2: Promocja lokalnych produktów  

i usług. 

 Cel szczegółowy 2.3: Wzrost kwalifikacji i umiejętności 

mieszkańców objętych obszarem działania LGD.  

 

Cel ogólny 3: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LGD 

„Jagiellońska Przystań”: 

  Cel szczegółowy 3.1: Poprawa infrastruktury użyteczności 

 publicznej.  

  Cel szczegółowy 3.2: Budowanie i wzmacnianie kapitału 

 społecznego.  

  Cel szczegółowy 3.3: Zachowanie i ochrona dziedzictwa 

 kulturowego i przyrodniczego obszaru. 

 

 Uzupełniając i ukierunkowując wizję rozwoju gminy Parczew wzięto 

również pod uwagę Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy 

i Wieprza” (Lubartów 2012).  
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 Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”126 obejmuje 

swym zasięgiem 4 gminy powiatu ryckiego (1 gmina miejsko-wiejska: Ryki, 3 

gminy wiejskie: Kłoczew, Nowodwór, Ułęż), 7 gmin powiatu lubartowskiego (2 

gminy miejsko-wiejskie: Kock i Ostrów Lubelski, 5 gmin wiejskich: Jeziorzany, 

Michów, Kamionka, Ostrówek, Uścimów) oraz 5 gmin powiatu parczewskiego (1 

gmina miejsko-wiejska: Parczew, 4 gminy wiejskie: Siemień, Dębowa Kłoda, 

Podedwórze 

i Sosnowica). Obszar działania LGR jest spójny geograficznie i obejmuje 

1 920 km2, co stanowi 7,6% powierzchni województwa lubelskiego. 

 Region LGR przecinają doliny rzek: Wieprza, Tyśmienicy, Piwonii oraz 

kanał Wieprz-Krzna. Dużo jest zbiorników wodnych, od małych do olbrzymich 

stawów i jezior, jak np. Białe Sosnowickie (144,8 ha), Krasne (powierzchnia 75,9 

ha), Skomielno (75 ha), Uścimowskie (66,3 ha). Wiele rzek i jezior zachowało 

swój naturalny kształt i stan. Poważnym problemem jest jednak ciągle wysoki 

stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych w rzekach i jeziorach. 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki komunalne oraz spływy z pól 

uprawnych zawierające pozostałości po środkach chemicznych stosowanych  

w rolnictwie. 

 Podłoże geologiczne jest jednym z podstawowych czynników 

wpływających na kształtowanie przestrzeni przyrodniczej i krajobrazowej.  

W obszarze LGR decydujący wpływ wywierają formacje czwartorzędowe. Wśród 

nich najbardziej rozprzestrzenione są osady akumulacji rzecznej oraz osady 

akumulacji wodnolodowcowej (głównie piaski i żwiry). W dolinach rzecznych 

dominują mady, piaski i torfy. Na terenie obszaru LGR znajduje się wiele 

udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Są to złoża węgla 

kamiennego i torfu, jak również złoża kruszyw naturalnych (żwir, piasek), 

które wykorzystywane są dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.127 

 Lasy na omawianym obszarze zajmują ponad 44 tys. ha, co przekłada się 

na wskaźnik lesistości na poziomie 22,9%. Jest to wskaźnik zbliżony do średniej 

wojewódzkiej (22%). Do największych kompleksów leśnych należą Lasy 

Parczewskie. Dominują tutaj lasy iglaste, w mniejszym stopniu lasy mieszane, 

łąki i pastwiska miejscami występują wrzosowiska. Największą powierzchnie 

zajmują obecnie bory sosnowe, lokalnie obserwuje się olsy, grądy, łęgi 

jesionowo – olchowe oraz zanikające bory bagienne i torfowiska przejściowe. 
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 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie 
Tyśmienicy i Wieprza”, Lubartów 2012, s. 10 
127

 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie 
Tyśmienicy i Wieprza”, Lubartów 2012, s. 11 
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Licznie występują bagna i torfowiska. Pod względem własności, obszar LGR 

charakteryzuje duży udział lasów należących do Skarbu Państwa. 

 Cały obszar LGR położony jest w obszarze o najwyższych zasobach 

energetycznych wiatru w województwie. Uprzywilejowanymi obszarami 

wskazanymi do lokalizacji siłowni wiatrowych, są: Ryki, Michów i Zgliszcze w gm. 

Dębowa Kłoda o zasobach energii wiatru wynoszących 1100 kWh/m2/rok.  

W gminie Kock istnieje elektrownia wiatrowa, natomiast kolejne 3 są planowane 

w gminach: Ryki, Ułęż i Jeziorzany. Prawie cały obszar LGR (poza zachodnimi 

krańcami) położony jest w rejonie R II (rejon wschodni), w którym występują 

najwyższe sumy rocznego promieniowania słonecznego, a roczne zasoby 

energii słonecznej przekraczają 950 kWh/m2. Obszar ten, obok pasa 

nadmorskiego, uznawany jest w Polsce za region o najlepszych warunkach do 

wykorzystania energii słonecznej. 

 Na terenie Lubelszczyzny energetyka wodna ma charakter marginalny128. 

Małe elektrownie wodne (MEW) wykorzystują urządzenia piętrzące 

zrealizowane dla celów retencyjnych, melioracyjnych lub dla potrzeb stawów 

rybnych. Na obszarze LGR działa jedna mała elektrownia wodna w Glinnym 

Stoku (gm. Siemień), zlokalizowana na rzece Piwonii o zainstalowanej mocy 22 

kW. Spośród istniejących i planowanych obiektów piętrzących wodę, które 

stwarzają możliwość realizacji MEW, na analizowanym obszarze 

zlokalizowanych jest 8, a są to: jaz Węgielce na rz. Minina, gm. Michów 

(istniejący), jaz Lipniak na rz. Minina, gm. Michów (istniejący), jaz Przewłoka na 

rz. Piwonia, gm. Parczew (istniejący), jaz Chmielów na rz. Piwonia, gm. Dębowa 

Kłoda (istniejący), jaz Gródek na rz. Tyśmienica, gm. Siemień (istniejący), jaz PGR 

Siemień na rz. Tyśmienica, gm. Siemień (istniejący), jaz Nietlahy na rz. Piwonia, 

gm. Dębowa Kłoda (planowany), jaz Tyśmienica na rz. Tyśmienica, gm. Parczew 

(planowany) (Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla 

Województwa Lubelskiego, 2006). 

 Biomasa129 jest jednym z najbardziej obiecujących i często najtańszym 

źródłem energii odnawialnej i może służyć do bezpośredniego spalania lub jako 

surowiec do produkcji paliw płynnych. Spośród istniejących i planowanych 

inwestycji na bazie biomasy, na obszarze LGR funkcjonują kotłownie opalane 

słomą (gm.: Parczew, Dębowa Kłoda). Niemalże cały obszar LGR preferowany 

jest do rozwoju energetyki z Michów, Ostrówek, Siemień Parczew, Sosnowica, 
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Uścimów posiadają korzystne warunki dla rozwoju upraw roślin energetycznych 

o małych wymaganiach glebowych, jak np. wierzba energetyczna. Na terenie 

LGR wyznaczono także obszary preferowane do rozwoju energetyki z biomasy 

ze względu na nadwyżki siana (gminy: Jeziorzany, Michów, Ostrówek, Kamionka, 

Siemień, Parczew, Uścimów, Sosnowica). 

 Na terenie LGR130, obszary o najwyższych walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych objęte zostały ochroną poprzez ustanowienie: 1 parku 

narodowego, 3 parki krajobrazowe, 4 rezerwaty przyrody oraz 111 pomników 

przyrody. Poleski Park Narodowy zajmuje w granicach LGR obszar 2392,4ha 

(24,7% powierzchni PPN). Chroni ekosystemy torfowiskowe. Najcenniejszym 

elementem przyrody Parku są tereny podmokłe, torfowiska (niskie, przejściowe 

i wysokie), bagna i wody. Na obszarze LGR obejmuje głównie łąki (przeważnie 

podmokłe) w okolicach wsi Lipniak „Łąki Zienkowskie” i na południe od wsi 

Lejno, a także stawy na południe od Pieszowoli (Staw Głęboki, Wichary, Dziki, 

Górny Horodysz, Dolny Horodysz) oraz kilka niewielkich kompleksów leśnych. 

Większość terenów stanowią silnie przekształcone antropogenicznie łąki 

potorfowe. Bardzo cenny starodrzew dębowy występuje w kompleksie leśnym  

w pobliżu stawów pieszowolskich.  

 Na terenie LGR131 zlokalizowane są 4 obszary chronionego krajobrazu: 

OChK „Annówka, OChK "Kozi Bór", OChK „Pradolina Wieprza”, Poleski OChK. Na 

obszarze LGR ustanowionych zostało 111 pomników przyrody. Przeważnie są to 

drzewa, które ze względu na swój wiek oraz rozmiary winny być chronione. 

Najwięcej pomników przyrody znajduje się na terenie gmin Ryki i Ułęż. 

 Obok krajowego systemu obszarów chronionych, w obszarze LGR 

znajdują się tereny zaliczone do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. 

Wśród terenów objętych specjalną ochroną siedlisk znalazły się: Dolny Wieprz, 

Maśluchy, Ostoja Parczewska, Ostoja Poleska, Wrzosowisko w Orzechowie. 

Obszary specjalnej ochrony ptaków to: Dolina Tyśmienicy, Lasy Parczewskie, 

Zbiornik Podedwórze, Uroczysko Mosty-Zahajki, Polesie. 

 Obszar LGR132 jest terenem o wyjątkowych walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych. Malownicze ukształtowanie terenu, atrakcyjny krajobraz, 

występowanie pięknych kompleksów leśnych oraz dogodny mikroklimat 
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kwalifikuje ten region do rozwoju turystyki krajoznawczej, a w szczególności 

agroturystyki. 

 Wśród mieszkańców LGR dominują osoby z niskim poziomem 

wykształcenia133 – najliczniejsze są grupy osób z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym i podstawowym (62,4% społeczności). Najwyższym poziomem 

wykształcenia legitymuje się tylko 5,4% mieszkańców. Wykształcenie ludności 

jest wskaźnikiem obrazującym potencjał obszaru LGR do rozwoju, zmian 

społeczno-gospodarczych 

i aktywności ekonomicznej. Dlatego podniesienie poziomu wykształcenia 

mieszkańców powinno być zatem jednym z priorytetowych kierunków działań 

Lokalnej Grupy Rybackiej. 

 W myśl Lokalnej Strategii Działania: Obszar LGR: „W Dolinie Tyśmienicy 

i Wieprza” jest przyjazny dla turystów i mieszkańców, pozwala na 

konkurencyjny i dynamiczny rozwój sektora rybactwa z zachowaniem 

różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej.134  

  

Cel ogólny do realizacji to:  

Poprawa konkurencyjności, atrakcyjności  turystycznej   

i rozwój kultury na obszarze LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” 

 

 W skonkretyzowaniu możliwych kierunków rozwoju Gminy Parczew 

należy wziąć pod uwagę „Zintegrowany plan działań na terenie Obszaru 

Strategicznej Interwencji (OSI) Kanału Wieprz-Krzna”, który został opracowany 

przez firmę EuroCompass Sp. z o.o. na podstawie umowy  

z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie nr 

452/L/2013 z dnia 17 września 2013 r. Obszar oddziaływania Kanału Wieprz-

Krzna135 obejmujący terytorialnie obszar 50 gmin wpisuje się częściowo w 6 z 7 

Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) zdefiniowanych w Strategii Rozwoju 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). 
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Wskazane OSI stanowią przestrzenne odzwierciedlenie potencjałów 

i problemów rozwojowych zidentyfikowanych na obszarze województwa 

lubelskiego. „Zintegrowany plan działań na terenie Obszaru Strategicznej 

Interwencji (OSI) Kanału Wieprz-Krzna” przedstawia wielowymiarowość 

procesów rozwojowych obszaru KWK przy uwzględnieniu uwarunkowań 

społecznych, gospodarczych i środowiskowych.  

 Proces wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie 

lubelskim136 został zapoczątkowany w 2009 roku, tj. w momencie rozpoczęcia 

prac nad aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

lubelskiego. Pierwszym etapem prac było określenie w układzie przestrzennym 

zjawisk problemowych występujących w województwie lubelskim,  

z uwzględnieniem takich elementów jak: marginalizacja społeczno-gospodarcza, 

zakłócenia stosunków wodnych, deformacja litosfery, niekorzystne warunki 

produkcji rolnej, suburbanizacja i semiurbanizacja, niewłaściwe 

zagospodarowanie turystyczne. Na podstawie zidentyfikowanych zjawisk 

problemowych zostało wyznaczonych 6 obszarów problemowych (obszar 

nadwiślański, obszar poleski, obszar nadbużański, obszar południowo-wschodni 

oraz aglomeracja lubelska). Następnie zestaw obszarów problemowych został 

poszerzony o obszary aktywnego kształtowania funkcji rozwojowych i w ten 

sposób została wyznaczona docelowa mapa obszarów funkcjonalnych  

w województwie lubelskim. Mapa obejmuje 13 zidentyfikowanych obszarów 

funkcjonalnych137, w tym 6 obszarów problemowych, wymagających wsparcia 

(obszar nadwiślański, obszar nadbużański, obszar poleski, aglomeracja lubelska, 

obszar południowo-wschodni, obszar wieprzańsko-tyśmienicki) oraz 7 

obszarów rozwojowych, uczestniczących w procesach rozwojowych (Powiśle, 

obszar przygraniczny, Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”, 

Lubelski Obszar Metropolitalny, zagłębie energetyczno-górnicze Puchaczów–

Łęczna-Chełm, obszar intensywnej gospodarki rolnej, obszar roztoczańsko-

puszczański). W ramach poleskiego obszaru funkcjonalnego zidentyfikowano 

również obszar Kanału Wieprz-Krzna (KWK) wraz ze zbiornikiem Oleśniki. 

Obszar ten został również uznany jako tzw. Obszar Strategicznej Interwencji 

(OSI).138 

 Kanał Wieprz – Krzna to melioracyjny kanał wodny przebiegający przez 

środkową część województwa lubelskiego. Łączy on rzekę Wieprz  
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w miejscowości Borowica położonej na terenie gminy Łopiennik Górny (powiat 

krasnostawski) z rzeką Krzna w okolicach Międzyrzeca Podlaskiego (powiat 

bialski). Został on zbudowany w celu poprawienia stosunków wodnych.  

 Delimitacji Obszaru Strategicznej Interwencji Kanału Wieprz-Krzna 

dokonano w oparciu o granice administracyjne 50 gmin wchodzących 

w jego skład, w tym 41 gmin wiejskich, 3 gminy miejsko-wiejskie, 6 gmin 

miejskich, w tym Miasto Biała Podlaska stanowiące jednocześnie powiat grodzki. 

Głównym kryterium wyznaczającym obszar KWK jest zasięg oddziaływania 

kanału i wpływ jego funkcji na obszary, przez które przebiega jego główna 

i wspomagająca infrastruktura. Główne koryto kanału, którego łączna długość 

wynosi prawie 140 km, przebiega przez teren 18 gmin (Dębowa Kłoda, Drelów, 

Jabłoń, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Ludwin, Łopiennik Górny, Miasto 

Międzyrzec Podlaski, Międzyrzec Podlaski, Milanów, Milejów, Podedwórze, 

Puchaczów, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Sosnowica, Trawniki, Uścimów) 

wchodzących w skład 8 powiatów (krasnostawski, świdnicki, chełmski, łęczyński, 

lubartowski, parczewski, radzyński i bialski). Ze względu na wspomagającą 

infrastrukturę nawadniająco-odwadniającą, w postaci zbiorników retencyjnych, 

stacji pomp, głównych doprowadzalników wraz z regulacjami rzek, obszar KWK 

obejmuje dodatkowe 32 gminy, tworząc łącznie obszar składający się z 50 gmin 

wchodzących w skład 9 powiatów ziemskich oraz 1 powiatu grodzkiego.139 

 Przebieg, stan techniczny istniejącej infrastruktury kanału oraz wpływ na 

gminy leżące w zasięgu jego oddziaływania nie są jedynymi czynnikami 

wyznaczającymi Obszar Strategicznej Interwencji KWK. Istotnym czynnikiem 

delimitującym ten obszar jest również niski poziom rozwoju społeczno-

gospodarczego tego obszaru140. Z uwagi na położenie przy wschodniej granicy 

Polski oraz lokalne uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne, obszar KWK 

należał i nadal należy do regionów niedoinwestowanych i zmarginalizowanych 

pod względem społecznym i gospodarczym. Konsekwencją tego jest słaby 

poziom uprzemysłowienia tego rejonu, mało efektywne rolnictwo, niewielki 

stopnień urbanizacji oraz słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna. 

Dodatkową przyczyną niekorzystnej sytuacji gospodarczej obszaru Kanał 

Wieprz-Krzna jest jego bezpośrednie usytuowanie przy granicy Unii Europejskiej, 

co hamuje współpracę transgraniczną ze wschodnimi sąsiadami i tym samym 

rozwój całego obszaru. 
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 Ze względu na powyższe czynniki i uwarunkowania rozwojowe,  

a także nagromadzenie negatywnych zjawisk i problemów, obszar KWK został 

uznany za obszar strategicznej interwencji i wymaga wsparcia  

w ramach specjalnie dedykowanych środków rozwojowych. 

 Kanał Wieprz – Krzna jest podstawowym elementem i główną osią 

łączącą grawitacyjnie rzeki Wieprz i Krzna141, od których bierze swoją nazwę. 

Został on wykonany w latach 1954 – 1961 dla transportu wody  

z rzeki Wieprz na potrzeby tego rejonu Lubelszczyzny. KWK wraz  

z urządzeniami towarzyszącymi tworzy system wodno – melioracyjny 

najstarszy i jedyny o takim rozmiarze w Polsce. Trasa kanału przebiega po 

wododziale między zlewnią rzeki Wieprz a zlewnią rzeki Bug przez teren 

województwa lubelskiego. Kanał pobiera wodę z ujęcia na rzece Wieprz  

w miejscowości Borowica. Ujście Kanału do rzeki Krzna znajduje się  

w miejscowości Międzyrzec Podlaski. 

Charakterystyczne parametry głównego koryta Kanału Wieprz-Krzna to142: 

1. całkowita długość Kanału - 139,888 km, 

2. długość odcinka ogroblowanego Kanału - 125,505 km, 

3. długość odcinka nieogroblowanego Kanału - 14,383 km, 

4. szerokość Kanału - od 4 do 7 m, 

5. przepustowość maksymalna - 33 m3. 

 Kanał Wieprz – Krzna na odcinku o długości 125,5 km, tj. od ujęcia na 

rzece Wieprz w Borowicy do jazu w Augustówce ma charakter doprowadzalnika 

wody, natomiast na odcinku od jazu w Augustówce aż do ujęcia rzeki Krzna  

w miejscowości Międzyrzec Podlaski, tj. na długości 14,4 km pełni funkcję 

odwadniającą. Na kanale Wieprz – Krzna wykonano 15 jazów, w tym: 

1. 9 jazów o konstrukcji żelbetowo–dokowej, zasuwowej z kładkami 

roboczymi, większość z nich posiada jednostronne lub 

obustronne ujścia wody, 

2. 6 jazów kozłowych, trapezowych o konstrukcji żelbetowo–

dokowej rozbieralnych na okres zimy. 

 Uwzględniając stan techniczny i bezpieczeństwo tych budowli do 

odbudowy zakwalifikowano wszystkie 15 jazów, co stanowi 100% ogólnego 

stanu. Kanał Wieprz – Krzna wyposażony jest w 69 ujęć  

i upustów wodnych o konstrukcji żelbetowo – rurowej lub ramowej 
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(w tym 3 połączone z syfonem). Na podstawie stanu technicznego  

i bezpieczeństwa Zarządca obiektu, tj. Wojewódzki Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Lublinie, zakwalifikował 53 ujęcia do odbudowy, co 

stanowi 76,8% ogólnego stanu. 

 Na obszarze KWK prowadzona jest dość intensywnie gospodarka 

rybacka143. Z danych pozyskanych z opracowania pt. „Gospodarka Rybacka 

Województwa Lubelskiego, Opracowanie Studialne” przygotowanego przez 

Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie wynika, że stawy rybne  

o powierzchni powyżej 5 ha znajdują się na terenie gmin: Siemień, Parczew, 

Sosnowica, Uścimów, Ostrów Lubelski. Ponadto na terenie gmin: Wohyń, 

Siemień, Dębowa Kłoda, Stary Brus, Wyryki, Włodawa, Rejowiec Fabryczny, 

Rejowiec, Krasnystaw położone są stawy rybne, które wymagają odbudowy  

i modernizacji. Na tym obszarze funkcjonuje kilka dużych gospodarstw 

rybackich, zajmujących się głównie chowem i hodowlą karpia (np. GR „Siemień”, 

GR „Polesie”, GR „Jedlanka”, GR „Tyśmienica”). Gospodarstwa te zrzeszone są  

w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”. 

 Największą liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 

tys. mieszkańców wyróżnia się Miasto Włodawa (982 podmioty) oraz Miasto 

Biała Podlaska (957). Następne pozycje zajmują kolejno gminy: Miasto Radzyń 

Podlaski (896), Parczew144 (863), Miasto Międzyrzec Podlaski (848) oraz Miasto 

Krasnystaw (822). Najmniejszym wskaźnikiem charakteryzują się natomiast 

gminy: Rejowiec Fabryczny (288 podmiotów), Siedliszcze (346) oraz Wierzbica 

(349). 

 Przy wskazywaniu wizji rozwoju gminy Parczew warto wziąć pod uwagę 

to że Obszar Strategicznej Interwencji Kanału Wieprz-Krzna na chwilę obecną 

charakteryzuje się niedostateczną liczbą obiektów gospodarki odpadami145. Ze 

względu na fakt, że przewidywany jest wzrost jednostkowego wskaźnika 

wytwarzanych przez mieszkańców odpadów niezbędnym będzie wybudowanie 

kolejnych instalacji zagospodarowywania odpadów oraz składowisk odpadów. 

Szacuje się, że w 2023 roku liczba wytworzonych przez jednego mieszkańca 

odpadów komunalnych w porównaniu do roku 2010 wzrośnie z 252 kg na 287 

kg. Natomiast jeżeli chodzi o odpady inne niż komunalne, ich liczba również 

wzrośnie (w 2023 roku masa wytworzonych odpadów w całym województwie 

lubelskim wzrośnie do 7,8 mln Mg (ponad 6 mln Mg w 2010). 
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 Kolejnym ważnym wyzwaniem stojącym przed gminą Parczew w ramach 

Obszaru Strategicznej Interwencji Kanału Wieprz-Krzna jest optymalne 

wykorzystanie sprzyjających warunków do rozwoju energetyki odnawialnej 

szczególnie jeżeli chodzi o produkcję biogazu oraz produkcję energii elektrycznej 

z elektrowni słonecznych i wodnych. 

 Na zasoby energii słonecznej wpływ mają warunki klimatyczne panujące 

na tym obszarze146. Najistotniejszymi parametrami określającymi możliwość 

wykorzystania zasobów energii promieniowania słonecznego są: natężenie 

promieniowania słonecznego oraz nasłonecznie i usłonecznienie obszaru. 

Obszar Strategicznej Interwencji KWK należy do regionów posiadających jedne  

z najlepszych warunków wykorzystywania energii słonecznej w województwie 

lubelskim oraz w Polsce. Według danych zamieszczonych w dokumencie pt. 

„Program rozwoju odnawialnych źródeł energii dla województwa lubelskiego” 

największe wartości usłonecznienia osiągane są na Polesiu Lubelskim i w 

strefie nadbużańskiej czyli w regionach pokrywających się z obszarem 

oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna. Jednakże natężenie promieniowania 

słonecznego charakteryzuje się nierównym rozkładem w cyklu rocznym, dlatego 

też energia pozyskiwana ze słońca nie jest w stanie zaspokoić całkowitych 

potrzeb na energię elektryczną całego obszaru. 

 Na badanym obszarze znajdują się 43 kolektory147 słoneczne 

zainstalowane na budynkach użyteczności publicznej. Najwięcej instalacji 

takiego rodzaju zlokalizowanych jest w gminach: Miasto Włodawa (6), 

Sosnowica (6), Wisznice (6) oraz Miasto Biała Podlaska (5). Ponadto na tym 

obszarze znajduje się prawie 3 000 istniejących instalacji solarnych na 

budynkach mieszkalnych, a kolejne 1 000 instalacji jest planowane do realizacji. 

Natomiast jeżeli chodzi o elektrownie słoneczne wytwarzające energię 

elektryczną na sprzedaż do sieci dystrybucyjnej to planowana jest budowa 33 

takich instalacji. Najwięcej elektrowni słonecznych zlokalizowanych będzie  

w gminie Sosnowica (15) oraz Włodawa (6). Należy stwierdzić, że na całym 

obszarze oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna istnieją bardzo dobre warunki do 

rozwoju energetyki słonecznej148. Badany obszar położony jest na terenach 

charakteryzujących się potencjalną energią użytkową powyżej 950 kWh/m2.  

W związku z tym przewiduje się, że liczba elektrowni słonecznych na tym terenie 

będzie rosła w tym na terenie gminy Parczew. 
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 Na obszarze gminy Parczew zwrócono uwagę również na możliwość 

wykorzystania rozwiązań związanych z budową biogazowni. Obszar 

Strategicznej Interwencji Kanału Wieprz-Krzna posiada duży lecz jeszcze 

niewykorzystany potencjał biomasy149. W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji 

obszaru zidentyfikowane zostały istniejące oraz planowane biogazownie 

występujące na obszarze oddziaływania Kanału. Występują tutaj 4 istniejące 

biogazownie, 1 biogazownia w trakcie realizacji oraz 7 biogazowni planowanych. 

Na terenie gminy Parczew działa Biogazownia Koczergi, działka 409 i 410  

w Koczergach, zainstalowana moc 1.2 MW, ilość wyprodukowanej energii za 

okres półroczny 5000 MWh150. Należy podkreślić, że istnieją dobre warunki do 

rozwoju upraw roślin energetycznych na terenie 5 powiatów wchodzących 

w skład OSI KWK. Najlepszym miejscem do prowadzenia uprawy roślin 

energetycznych o dużych wymaganiach glebowych (takich jak: rzepak, pszenica, 

kukurydza oraz buraki cukrowe) jest obszar powiatu krasnostawskiego, 

natomiast miejscem uprawy roślin energetycznych o małych wymaganiach 

glebowych (wierzba energetyczna, żyto, ziemniaki) jest powiat bialski, 

włodawski, lubartowski oraz parczewski151. 

 Uzupełnienie planów działań rozwoju Gminy Parczew powinna być 

troska o zasoby energetyczne wód, które zależą od wielkości przepływu  

i spadków rzek. Obszar Strategicznej Interwencji Kanału Wieprz-Krzna posiada 

duży jednak nie wykorzystany potencjał. Na Obszarze Strategicznej Interwencji 

Kanału Wieprz-Krzna zasoby te są wykorzystane w minimalnym stopniu. Ze 

względu na występujące na obszarze oddziaływania Kanału rzeki, najlepszym 

rozwiązaniem jest budowa małych elektrowni wodnych o mocy do 

kilkudziesięciu kW, które do funkcjonowania nie potrzebują dużych przepływów 

i spadków. Rozwój energetyki wodnej na badanym obszarze powinien bazować 

na wykorzystaniu istniejących obiektów piętrzących z uwagi na wysokie koszty 

budowy nowych urządzeń hydrotechnicznych. Do obszarów, które są 

preferowane do rozwoju energetyki wodnej na Obszarze Strategicznej 

Interwencji Kanału Wieprz-Krzna należy zaliczyć: istniejące i planowane jazy na 

rzekach i ciekach wodnych o stałym przepływie oraz planowany do 

wybudowania jaz Oleśniki, odcinki rzek o minimalnym przepływie 0,5 m3/s, oraz 

planowane zbiorniki wodne o funkcjach ekologicznych, rekreacyjnych  

i retencyjnych.152 
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 Przyszłość i powodzenie realizacji zamierzeń rozwojowych gminy 

Parczew będzie zależało również od budowy szlaków turystycznych 

i kulturowych. W Obszarze Strategicznej Interwencji Kanału Wieprz-Krzna szlaki: 

piesze, rowerowe, wodne, konne, kajakowe itp stanowić będą niezwykle istotny 

składnik infrastruktury turystycznej, gdyż ich główną funkcją jest umożliwienie 

turyście lepszego poznania tego rejonu i dostarczają alternatywnej komunikacji. 

Szlaki te tworzą zwartą sieć punktów atrakcyjnych turystycznie. 153 

 Ponadto niewątpliwie bardzo ważną rolę w turystyce Obszaru 

Strategicznej Interwencji Kanału Wieprz - Krzna odegra nowotworzony Szlak 

Greenways Środkowo-Wschodniej Lubelszczyzny „Dziedzictwo Wschodu”154 

(do opisu szlaku wykorzystano wstępną koncepcję Szlaku Greenways 

„Dziedzictwo Wschodu”). Wstępny przebieg osi głównej szlaku rowerowego 

Greenways „Dziedzictwo Wschodu” został wyznaczony w oparciu  

o wyeksponowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych 

występujących na danym obszarze. Ma on posłużyć zaplanowaniu rozwoju 

obszaru poprzez wprowadzenie programów tematycznych, tj. ekomuzea, wsie 

tematyczne oraz questy. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz animacje liderów i środowiska lokalnego, a w 

efekcie do rozwoju współpracy transgranicznej z Ukrainą i Białorusią w celu 

rozwoju obszarów przygranicznych w oparciu o ich wielokulturowość. Rozwój 

turystyki na przebiegu szlaku Greenways „Dziedzictwo Wschodu” a tym 

samym na obszarze oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna polega na budowaniu 

turystyki regionalnej otwartej na możliwość rozwoju turystyki transgranicznej 

Polska-Białoruś-Ukraina. Wszystkie elementy infrastruktury turystycznej i para 

turystycznej, które zostały zlokalizowane na przebiegu planowanego szlaku 

Greenways umożliwiają efektywne wykorzystanie walorów naturalnych  

i kulturowych obszaru oraz prawidłowe funkcjonowanie produktów 

turystycznych. 

 Wstępny projekt głównej osi Szlaku Greenways „Dziedzictwo 

Wschodu”155 ma długość ok. 1000 km i przebiega przez następujące 

miejscowości: Piaski – Biskupice (stacja kolejowa) – Trawniki (stacja kolejowa) - 

Fajsławice - Rybczewice - Żółkiewka - Wierzchowina - Płonka - Bobliwo - Izbica - 

Bończa - Siennica Różana - Krasnystaw - Łopiennik Górny - Rejowiec Fabryczny 

(stacja kolejowa) - Siedliszcze - Sawin - Wierzbica - Cyców - Urszulin - Hańsk - 

Bukowa Mała - Ruda Huta - Wola Uhruska - Sobibór - Włodawa - Okuninka - 
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Wytyczno - Sosnowica - Uhnin - Hołowno - Jabłoń - Milanów - Parczew - Siemień 

- Czemierniki - Wohyń - Komarówka Podlaska - Żelizna - Ostrówki - Kąkolewnica 

- Główne - Radzyń Podlaski - Ulan Majorat - Wola Osowińska - Kock - Firlej - 

Kozłówka - Dąbrówka - Wandzin - Serniki - Lubartów - Zawieprzyce - Łęczna - 

Milejów - Jaszczów - Mełgiew - Wierzchowiska - Gardzienice - Piaski. 

 Przy projekcie współpracuje ze sobą 9 Lokalnych Grup Działania leżących 

w obszarze oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna tj. LGD Krasnystaw Plus, LGD 

Dolina Giełczwi, LGD Nasza Nadzieja, LGD Polesie, LGD Dolina Wieprza i Leśnym 

Szlakiem, LGD Zapiecek, LGD Jagiellońska Przystań, LGD Poleska Dolina Bugu, 

LGD Promenada S12. Przedmiotowy szlak to kontynuacja projektu 

zrealizowanego w latach 2011-2013 przez sześć LGD z terenu województwa 

lubelskiego: „Dolina Giełczwi”, „Nasza Nadzieja”, „Krasnystaw PLUS”, „Polesie”, 

„Polska Dolina Bugu”, „Promenada S12”. 

 Ideą tworzenia zielonych szlaków jest ochrona i promocja dziedzictwa 

kulturowego, korzystanie z bazy i zasobów już istniejących (gastronomia, 

hotele) oraz tworzenie nowych, a także wspieranie i aktywizacja społeczności 

lokalnych - zwłaszcza jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy i dodatkowych 

źródeł dochodów. 

 Elementem zielonego szlaku na terenie gminy Parczew wskazano 

„Jagiellońska Przystań” (LGD JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ) – promowanie obszaru 

poprzez utworzenie produktów turystycznych opartych na wykorzystaniu 

zasobów przyrodniczych i historycznych. Duży potencjał obszaru stanowią Lasy 

Parczewskie (planowane wyznaczenie szlaków partyzanckich oraz utworzenie 

ekomuzeum), przebiegający Szlak Jagielloński oraz obszar turystyczny Dolina 

Zielawy (partnerstwo ponadlokalne w oparciu o krainę ziół).156 

 Ważnym determinantem wizji rozwoju gminy Parczew powinno być 

benchmarketingowe podejście i maksymalizacja rezultatów społeczno-

gospodarczych, dlatego warto zauważyć, że jednym z ciekawszych produktów 

turystycznych na obszarze KWK jest zintegrowany produkt „Dolina Zielawy” 

obejmująca obszar 5 gmin: Jabłoń, Podedwórze, Rossosz , Sosnówka 

i Wisznice. Gminy te słyną z uprawy ziół, dlatego też budowanie marki 

turystycznej oparto na haśle „KRAINA ZIÓŁ”. Promocję obszaru twórcy produktu 

turystycznego zaplanowali w taki sposób, aby turyście konkretna gmina 

kojarzyła się z jednym z ziół najbardziej charakterystycznym na danym obszarze: 
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Podedwórze - rumianek, Wisznice - mięta, Rossosz - mniszek lekarski, Sosnówka 

- borówka czarna, Jabłoń – dziurawiec.157  

 Rekomendowanie kierunków strategicznych gminy Parczew według 

zaleceń i wniosków oraz zdefiniowanych celów „Zintegrowanego planu działań 

na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) Kanału Wieprz-Krzna” jest 

istotnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorczość jest jednym 

z głównych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kluczowym 

warunkiem osiągnięcia konkurencyjności regionu. Inicjatywy przyczyniające się 

do poprawy funkcjonowania przedsiębiorczości wpłyną na podniesienie 

konkurencyjności gospodarki oraz poprawę sytuacji ekonomicznej. Ponadto 

przedsiębiorczość jest głównym źródłem zatrudnienia oraz wywiera istotny 

wpływ na rozwój innowacyjności.158 

 Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarze KWK wymaga wsparcia 

poprawiającego poziom technologiczny lub organizacyjny MŚP (rozbudowa 

przedsiębiorstw, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych  

i prawnych). Niezbędne jest również wsparcie inwestycji w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz realizacji 

przedsięwzięć służących wdrażaniu zasad zintegrowanego podejścia do 

zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, itp. Dużą szansą na rozwój sektora 

pozarolnego na Obszarze Strategicznej Interwencji KWK jest nawiązywanie przez 

przedsiębiorców kontaktów z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi oraz 

umożliwienie prezentacji swojej oferty eksportowej na targach i wystawach oraz 

związanych z nimi gospodarczych misjach zagranicznych. 

Istotne znaczenie dla rozwoju działalności gospodarczej na Obszarze 

Strategicznej Interwencji Kanału Wieprz - Krzna ma rozwój branży 

turystycznej. 

 Kluczem do poprawy sytuacji gospodarczej na obszarze KWK będzie 

zwiększenie zdolności lokalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej do 

wytwarzania większej ilości produktów na cele przetwórstwa przemysłowego (w 

tym branży spożywczej) w ramach rozwijanych lokalnych łańcuchów rozwoju 

biogospodarki. Z jednej strony będzie to wiązało się z lepszym wykorzystaniem 

dotychczas funkcjonujących instrumentów wsparcia produkcji pierwotnej  
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w rolnictwie, leśnictwiei rybactwie, w tym tych związanych z powiększaniem 

areału i modernizacją gospodarstw rolnych i rybackich.159 

 Przyszłość gminy Parczew w dużym stopniu zależy od młodzieży, 

dlatego warto w stawianiu sobie celów strategicznych uwzględnić wymagania 

i oczekiwania jakie określić można na podstawie rozmów 

i ankiet przeprowadzonych w gronie parczewskiej młodzieży w dniu 

09.04.2014r. Realizacja potrzeb młodzieży na poziomie celów strategicznych 

powinno jednak charakteryzować się konkretami, realnością, ambicją jak 

również przewidywanym terminem realizacji i miarą rezultatów. Badano 

bezpośrednio, w sposób jakościowy opinię 65 osób (młodzież szkół 

gimnazjalnych i średnich w Parczewie). 

 

 

PROPOZYCJA WIZJI ROZWOJU GMINY PARCZEW JAKO 

MIASTO PARCZEW „MIASTO JAGIELLONOW” W „KRAINIE PIWONII”  

(DOCELOWO „DOLINA ZIELAWY I PIWONII”) 

 

 

• Koncepcja Gminy tematycznej z zaimplementowanymi produktami 

i inwestycjami takimi jak np. 

1) PARK EDUKACYJNY/PARK ROZRYWKI „KRAINA PIWONII” 

2) INKUBATOR ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

3) STREFA IWESTYCYJNA 

4) STWORZENIE GRUP PRODUCENCKICH - rybacka; owoce miękkie; 

warzywa; zioła; kwiaty. 

5) BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, EDUKACYJNYCH 

I SZLAKÓW: KAJAKOWYCH, KONNYCH, PIESZYCH. 

6) ZINTEGROWANE INWESTYCJE W RAMACH KWK. 

7) IMPREZA OGÓLNOPOLSKA - PARCZEWSKA BIESIADA – 

GRILLOWISKO 
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IV. OBSZRY KLUCZOWE  

– CELE STRATEGICZNE 

 

PODSTAWOWY WNIOSEK wynikający z wyodrębnionych problemów  

i zidentyfikowanych potrzeb na terenie gminy Parczew:  

 

Zbyt wolne tempo rozwoju (duże bezrobocie) 

i ograniczona dostępność komunikacyjna. 

gminy Parczew. 

 

 Zdecydowano (za metodologią SRWL) podzielić drzewo problemów na 

obszary kluczowe: 

 I. Obszar miejski: Miasto Parczew jako stolica powiatu 

 II. Obszar wiejski. 

 III. Problemy wspólne. 

GŁÓWNE PROBLEMY: 

 1. Słaba oferta kulturalna i rekreacyjna gminy (mało imprez 

kulturalnych, brak imprezy o charakterze ogólnopolskim,  brak ścieżek 

pieszych, ścieżek rowerowych, , itp.) – domena: zintegrowana  

i atrakcyjna oferta czasu wolnego. 

 2. Brak zdefiniowanego produktu turystycznego - słabe 

wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa  kulturowego. 

 3. Wolny rozwój gospodarczy – brak właściwej komunikacji – 

zły stan techniczny dróg dojazdowych, brak komunikacji  busowej 

pomiędzy miejscowościami gminy, brak promocji gospodarczej, brak 

dużych zakładów pracy, brak grup  producenckich, brak klastrów, - 

domena: stabilna gospodarka oparta o Strefę Inwestycyjną i Lokalny 

potencjał  gospodarczy. 

 4. Słaby rozwój rolnictwa ze względu na rozdrobnienie i brak 

specjalizacji – domena: scalanie gruntów i grupy  producenckie. 

 5.  Brak specjalnej strefy inwestycyjnej. 
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OBSZARY WYMAGAJĄCE WSPARCIA 

 

 

I. Obszar miejski: Miasto Parczew jako aglomeracja miejska w gminie 

Parczew i stolica Powiatu Parczewskiego. 

II. Obszary specjalne: 

1. Tereny Inwestycyjne (c. 3.5 SRWL) 

2. Nowoczesne miasto, wspieranie funkcji miasta (c. 3.6 SRWL). 

3. Wspieranie funkcji miasta – infrastruktura społeczna o znaczeniu 

prorozwojowym: wzrost funkcji miastotwórczych (ośrodki kultury – 

szersza oferta, rekreacja – szersza oferta, instytucje publiczne – szersza 

oferta, ochrona zdrowia – szersza oferta). Atrakcyjna i innowacyjna 

oferta edukacyjna (edukacja osób niepełnosprawnych, szkolnictwo 

zawodowe – (c. 4.2, c. 3.4. SRWL). Efekt: miasto uzyska dodatkowe 

możliwości rozwoju i zdolność świadczenia usług wyższego rzędu dla 

otaczających obszarów. Zmniejszy się odpływ migracyjny a jednocześnie 

miasta te wchłoną część nadwyżek siły roboczej odpływającej 

z rolnictwa.  

II. Obszar wiejski (tylko wsie gminne): 

1. Zorganizowana wspólnota mieszkańców obszarów wiejskich – (c. 

4.3 SRWL). 

2. Zintegrowana i atrakcyjna oferta turystyczna i spędzania czasu 

wolnego – (c. 4.5 SRWL). 

3. Zrównoważony rozwój rolnictwa i tworzenie grup producenckich 

– restrukturyzację rolnictwa (odejście od rozdrobnienia gospodarstw 

rolnych na rzecz wielko produkcyjnych, scalanie gruntów) – (c.2.1, c. 2.4 

SRWL).  
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Z drzewa problemów wyprowadzamy cele (drzewo celów). Opracowując 

cele strategiczne uwzględniono rekomendacje dotyczące obszaru gminy 

Parczew a wynikające z usytuowania na terenie powiatu parczewskiego  

i obszaru strategicznej interwencji Polesie (Strategia Rozwoju Województw 

Lubelskiego): 

1. Fiszka projektowa (projekt powiatowy) – Aktywizacja 

turystyczno-gospodarcza terenów wodnych rzeki Piwonii  

i Kanału Wieprz-Krzna oraz Zintegrowany plan działań na terenie 

Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) Kanału Wieprz-Krzna). 

2. Budowa szlaku Jagiellońskiego - fragmentu (dokumentacja 

projektowa – 4 gmin) – Strategia Fundacja Via Jagiellonika - parki 

tematyczne na szlaku. 

3. Przewidywanie i zarządzanie zmianą gospodarczą w aspekcie 

rozwoju potencjału odnawialnych źródeł energii - Strategia 

przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie 

rozwoju potencjału odnawialnych źródeł energii na lata 2012-

2019 dla powiatu bialskiego i parczewskiego. 

4. Partnerstwo Dolina Zielawy i DOLINA PIWONI – partnerstwo 

energetyczne. 

WYZNACZONE OBSZARY KLUCZOWE 

 – CELE STRATEGICZNE 

 Zgodnie z wynikami diagnozy i obszarami strategicznej interwencji 

Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020 wyznaczono dla 

Gminy Parczew następujące obszary strategiczne: 

1. OBSZAR/ CEL NR. I. GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM. 

2. OBSZAR/CEL NR. II. WSPARCIE KONKURENCYJNEJ  

I INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. 

3. OBSZAR/CEL NR. III. NOWOCZESNA WIEŚ.
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V. CELE TEMATYCZNE – KIERUNKOWE. 

O B S Z A R  N R .  I  –  G M I N A  P R Z Y J A Z N A  M I E S Z K A Ń C O M .  

CZYNNIKI 
 

Miasto Parczew pełni ważną rolę jako ośrodek miejski koncentrujący funkcje 
gospodarcze i społeczne Gminy Parczew, jest ważnym miejscem dostarczania 
usług i świadczenia usług publicznych istotnych z perspektywy mieszkańców. 

CELE TEMATYCZNE – KIERUNKOWE 

CEL. I.1. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ, JAKOŚCI I KOMFORTU ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW W GMINIE PARCZEW. 

CEL I. 2. FUNKCJONALNA, PRZESTRZENNA I KULTUROWA  INTEGRACJA GMINY 
PARCZEW POPRZEZ BUDOWĘ JEJ TOŻSAMOŚCI. 

CEL I. 3. WSPARCIE I ROZWÓJ OFERTY DLA MŁODZIEŻY I MŁODYCH MAŁŻENSTW 
ORAZ OSÓB STARSZYCH. 

 

O B S Z A R  N R .  I I  –  W S P A R C I E  K O N K U R E N C Y J N E J  I  
I N N O W A C Y J N E J  G O S P O D A R K I .  

CZYNNIKI Obszar gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych –  
o bardzo wysokich walorach przyrodniczych, zdrowotnych, krajobrazowo-
kulturowych wymagający specjalizacji i rozwijania funkcji kulturalnych, 
usługowych, edukacyjnych, turystycznych. To obszar wymagający modernizacji 
systemów melioracyjnych oraz ochrony i kształtowania zasobów wodnych. 

CELE TEMATYCZNE – KIERUNKOWE. 

CEL. II.1. WYKSZTAŁCENIE SPECJALIZACJI ROZWOJOWYCH GMINY PARCZEW POPRZEZ 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH, WODNYCH, DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO I ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH. 

CEL II. 2. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU I ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI 
ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW ORAZ BUDOWA SPRAWNEJ INFORMACJI 
GOSPODARCZEJ SPRZYJAJĄCEJ ROZWOJOWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W 
GMINIE PARCZEW. 

CEL. II. 3. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁÓW TERENÓW INWESTYCYJNYCH ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZWOJU BIOGOSPODARKI ORAZ 
SEKTORA OZE I NOWYCH TECHNOLOGII PLUS INNOWACJI. 

 

O B S Z A R  N R .  I I I  N O W O C Z E S N A  W I E Ś .  

CZYNNIKI Obszar o wysokiej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej i dużej koncentracji 
gospodarstw rolnych oraz gospodarstw rybackich. 

CELE TEMATYCZNE – KIERUNKOWE. 

CEL.III.1. WSPARCIE I ROZWÓJ RYNKÓW HURTOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH. 

CEL III. 2. WSPARCIE ROZWOJU GOSPODARKI RYBACKIEJ. 

CEL III. 3. TWORZENIE POZAROLNICZYCH FORM DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARACH 
WIEJSKICH. 
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VI CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

O B S Z A R  N R .  I  –  G M I N A  P R Z Y J A Z N A  M I E S Z K A Ń C O M .  

CZYNNIKI 

 

Miasto Parczew pełni ważną rolę jako ośrodek miejski koncentrujący funkcje gospodarcze i społeczne Gminy Parczew, jest ważnym miejscem 

dostarczania usług i świadczenia usług publicznych istotnych z perspektywy mieszkańców. 

CELE TEMATYCZNE – KIERUNKOWE 

CEL. I.1. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ, JAKOŚCI I KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W GMINIE PARCZEW. 

CEL I. 2. FUNKCJONALNA, PRZESTRZENNA I KULTUROWA INTEGRACJA GMINY PARCZEW POPRZEZ BUDOWĘ JEJ TOŻSAMOŚCI. 

CEL I. 3. WSPARCIE I ROZWÓJ OFERTY DLA MŁODZIEŻY I MŁODYCH MAŁŻENSTW ORAZ OSÓB STARSZYCH. 

 

CEL. I. 1. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ, JAKOŚCI I KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W GMINIE PARCZEW. 

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

CEL. I.1.1. Modernizacja dróg dojazdowych do Parczewa: droga nr 815 (Lubartów-Lublin) i 813 (Międzyrzec). 

CEL I.1.2. Przebudowa arterii Jana Pawła II i otoczenia przystanku PKP. 

CEL I.1.3. CEL I.1.3.a. Przebudowa drogi między miejscowościami Parczew-Siemień. 

CEL I.1.3.b. Przebudowa skrzyżowań i dróg lokalnych. 

CEL I.1.4. Budowa i przebudowa skrzyżowań i dróg lokalnych oraz osiedlowych: 

 CEL I.1.4. a. Kompleksowe uzbrojenie terenu oraz budowa dróg osiedlowych w rejonie: ul. Chabrowej – ul Klonowej –  

ul Rolnej i modernizacja pozostałych. 

 CEL I.1.4. b. Kompleksowe uzbrojenie terenu oraz budowa dróg osiedlowych w rejonie ul. Laskowskiej i modernizacja 

pozostałych. 

 CEL I.1.4. c. Kompleksowe uzbrojenie terenu oraz budowa dróg osiedlowych pod budownictwo wielorodzinne rejonie: 

ul. Zwycięstwa i ul. Włodawskiej. 

 CEL I.1.4. d Przebudowa skrzyżowań i dróg lokalnych. 
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CEL. I.1.5. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Parczew i wsparcie przydomowych oczyszczalni  

w miejscowościach poza miastem. 

CEL. I.1.6. Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków. 

CEL. I.1.7. Zagospodarowanie powierzchni użytkowych na basenie „Jelonek” przystosowanych do celów konsumpcyjnych i kącika 

do zabawy dla najmłodszych. 

CEL. I.1.8. Modernizacja obiektów komunalnych do wykorzystania w działalności gospodarczej – termomodernizacja  

i dostosowanie obiektu handlowego w centrum miasta pod pasaż „ala” Krakowskie Sukiennice z miejscem na sklepy  

z rękodzielnictwem, kawiarniami, restauracją, informacją turystyczną w szczególności wysoko wyspecjalizowanych. 

CEL. I. 1.9. Modernizacja trasy linii kolejowej Lublin-Lubartów-Parczew-Łuków wraz zakupem szynobusów (zadanie: PKP, Urząd 
Marszałkowski WL). 

 

CEL. I. 2. FUNKCJONALNA, PRZESTRZENNA I KULTUROWA INTEGRACJA GMINY PARCZEW POPRZEZ BUDOWĘ JEJ TOŻSAMOŚCI. 

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

CEL. I.2.1. Budowa infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców:  altanki z miejscami do grillowania, place zabaw. 

CEL I.2.2. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej gminy i wykonanie oznakowania gminy w tym: zabytków, parków oraz 

szlaków rowerowych, pieszych, kajakowych, konnych (łącznie z tymi realizowanymi w partnerstwie  

z innymi gminami), jak również oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo, atrakcji turystycznych i miejsc kultury, 

zabytków oraz obiektów sportowych oraz wykonanie witaczy. 

CEL I.2.3. Systematyczne wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew. 

CEL I.2.4. Budowa Domu Opieki Społecznej oraz ośrodka rehabilitacyjnego. 

CEL I.2.5. Budowa infrastruktury kulturalnej. 

 CEL I.2.5.a. Muszla koncertowa przy zalewie miejskim w Parczewie. 

 CEL I.2.5.b. Promenada. 

 CEL I.2.5.c. Infrastruktura uzupełniająca typu: sanitariaty, oświetlenie, ławeczki. 

CEL I.2.6. Budowa Biblioteki wraz z Regionalnym Ośrodkiem Edukacyjno-Kulturalnym w obszarze centrum miasta Parczew  

z pomieszczeniami przeznaczonymi m.in. na warsztaty dla dzieci i młodzieży, salą wielofunkcyjną). 

CEL I.2.7. Utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej (do obsługi ruchu turystycznego) z Izbą Regionalną. 
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CEL I.2.8. Organizacja ogólnopolskiej imprezy np. Parczewska Biesiada „Grillowisko” - „Biesiady Jagiellońskiej”. 

CEL I.2.9. Zaprojektowanie i budowa elementów porządkujących i ocieplających estetycznie przestrzeń gminy typu: kolorowe 

budki dla ptaków, ławeczki, fontanny.  

CEL I.2.10. Rewitalizacja społeczna parku wielokulturowego w Parczewie (były Kirkut). 

CEL I.2.11. Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej i obiektów kultury do wymogów osób niepełnosprawnych. 

CEL I.2.12. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. 

CEL I.3. WSPARCIE I ROZWÓJ OFERTY DLA MŁODZIEŻY I MŁODYCH MAŁŻENSTW ORAZ OSÓB STARSZYCH. 

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

CEL I.3.1. Rewitalizacja budynku starego dworca PKP i zagospodarowanie terenów wokół starego dworca PKP (rewitalizacja 

społeczna: adaptacja i termomodernizacja budynku starego dworca).  

CEL I.3.2. Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie gminy Parczew w systemie: 

przedszkole – szkoła podstawowa – gimnazjum – szkoła średnia. 

CEL I.3.3. Opracowanie i wdrożenie programu systemowego wsparcia kompleksowej oferty dla młodych małżeństw. 

 CEL I.3.3.a. Budowa żłobka. 

CEL I.3.3.b. Wyznaczenie i uzbrojenie terenów pod budownictwo jedno i wielorodzinne. 

CEL I.3.4. Promowanie i wspieranie innowacyjnych programów nauczania języków obcych w przedszkolach i szkołach na terenie 

gminy Parczew poprzez specjalistyczne wyposażenie placówek w nowoczesne rozwiązania techniczne i metody 

nauczania. 

CEL I.3.5. Rewitalizacja społeczna terenów wokół obiektów MOSiR i dostosowanie pod potrzeby społeczne. 

 CEL I.3.5.a. Budowa skateparku. 

CEL I.3.5.b. Budowa parku zabaw dla dzieci „Krasnalandii”. 

CEL I.3.5.c. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej. 

CEL I.3.6. Rozwój opieki geriatrycznej i pomocy socjalnej w gminie Parczew. 

CEL I.3.7. Projektowanie i wdrażanie działań zmierzających do poprawy jakości życia i podnoszenia dostępności usług medycznych. 

CEL I.3.8. Opracowanie planu cyfryzacji gminy Parczew w tym: zaprojektowanie i wdrożenie e-usług w placówkach kulturalnych 

i oświatowych oraz opracowanie elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-urząd. 
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O B S Z A R  N R .  I I  –  W S P A R C I E  K O N K U R E N C Y J N E J  I  I N N O W A C Y J N E J  G O S P O D A R K I .  

CZYNNIKI 

 

Obszar gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych – o bardzo wysokich walorach przyrodniczych, zdrowotnych, 

krajobrazowo-kulturowych wymagający specjalizacji i rozwijania funkcji kulturalnych, usługowych, edukacyjnych, turystycznych. To obszar 

wymagający modernizacji systemów melioracyjnych oraz ochrony i kształtowania zasobów wodnych. 

CELE TEMATYCZNE – KIERUNKOWE 

CEL.II.1. WYKSZTAŁCENIE SPECJALIZACJI ROZWOJOWYCH GMINY PARCZEW POPRZEZ WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH, 

WODNYCH, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH. 

CEL II. 2. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU I ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW ORAZ BUDOWA SPRAWNEJ 

INFORMACJI GOSPODARCZEJ SPRZYJAJĄCEJ ROZWOJOWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE PARCZEW. 

CEL II. 3. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁÓW TERENÓW INWESTYCYJNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZWOJU SEKTORA 

BIOGOSPODARKI ORAZ OZE I NOWYCH TECHNOLOGII PLUS INNOWACJI. 

 

CEL. II. 1. WYKSZTAŁCENIE SPECJALIZACJI ROZWOJOWYCH GMINY PARCZEW POPRZEZ WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH, WODNYCH, 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH. 

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

CEL. II.1.1. Budowa parkingów dla samochodów osobowych i autokarów w miejscowościach na terenie gminy Parczew,  

a szczególnie w miejscach położonych blisko atrakcji turystycznych. 

CEL II.1.2. Budowa infrastruktury towarzyszącej poprawiająca skomunikowanie wewnętrzne gminy Parczew: mostki, kładki, szlaki 

piesze, szlaki rowerowe, szlaki kajakowe, stanice wodne, szlaki konne. 

CEL. II.1.3. Budowa 4 parkingów park&bike oraz wypożyczalni dla rowerów w miejscowościach gminy Parczew. 

CEL. II.1.4. Wytyczenie i oznaczenie miejsc do parkowania dorożek (również w partnerstwie na terenach gmin realizujących 

wspólnie projekty szlaków pieszych i konnych). 

CEL. II.1.5. Budowa 8 przystanków dla busów blisko atrakcji turystycznych na terenie gminy Parczew. 

CEL. II.1.6. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Parczew: tereny wypoczynkowe; ścieżki zdrowia, punkty 

widokowe, stawy widokowe, campingi. 
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CEL. II.1.7. Realizacja projektów  we współpracy z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi oraz organizacjami turystycznymi 

dotyczących budowy ścieżek dydaktycznych o tematyce historycznej. 

 CEL. II.1.7a. Budowa ścieżki dydaktycznej nr. 1 – odbudowa historycznych kamieni granicznych między Koroną Polską 

a Księstwem Litewskim wraz z oznakowaniem i promocją. 

 CEL. II.1.7.b. Budowa ścieżki dydaktycznej nr. 2 – odbudowa historycznych bram do miasta w miniaturze wraz  

z oznakowaniem i promocją. 

 CEL. II.1.7.c. Budowa ścieżki dydaktycznej nr. 3 – odbudowa historycznych parczewskich młynów w miniaturze  

(4 szt.) wraz z oznakowaniem i promocją. 

 CEL. II.1.7.d. Budowa ścieżki dydaktycznej nr. 4 – rewitalizacja gościńca królewskiego Parczew – Ostrów Lubelski 

(w ramach Szlaku Jagiellońskiego w partnerstwie z: gminami, organizacją turystyczną „Jagielloński Szlak” 

i LGD „Jagiellońska Przystań”. 

CEL. II.1.8. Realizacja zintegrowanych inwestycji w ramach projektu partnerskiego Kanał Wieprz – Krzna. 

CEL. II.1.9. Zagospodarowanie potencjału akwenów wodnych gminy Parczew i ich otoczenia m.in. rzeki Tyśmienicy, zalewu 

miejskiego usytuowanego przy drodze wylotowej w kierunku Lubartowa. 

CEL. II.1.10. Opracowanie Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego Gminy Parczew „Kraina Piwonii” (z rekomendacją włączenia do 

strategii Powiatu Parczewskiego i innych miejscowości spoza gminy Parczew). 

CEL. II.1.11. Budowa infrastruktury pod działalność rekreacyjną i gospodarczą wykorzystującą lokalne zasoby cenne przyrodniczo 

i kulturowo: Parku Edukacyjno-Rekreacyjnego „Kraina Piwonii” (w partnerstwie z uczelniami wyższymi; JST, 

organizacjami pozarządowymi; przedsiębiorcami). 

 CEL. II.1.11.a. I moduł Parku Edukacyjno-Rekreacyjnego „Kraina Piwonii” – opracowanie dokumentacji i budowa Parku 

„Via Jagiellonica” z małymi obiektami muzealnymi multimedialnymi oraz promenadami do spacerowania  

i atrakcjami dydaktycznymi ukazującymi dziedzictwo kulturalne terenu gminy Parczew typu: figury królów 

dynastii Jagiellonów, zbrojownia króla Władysława Jagiełło, „stajnie” – stadnina koni Jagiellonów.  

 CEL. II.1.11.b. II moduł Parku Edukacyjno-Rekreacyjnego „Kraina Piwonii” – opracowanie dokumentacji i budowa 

„Ekoparku Doliny Piwonii” tworzącego teren wypoczynkowy, uczący ekologii z atrakcjami 

wykorzystującymi zasoby wodne rz. Piwonii: zjeżdżalnie wodne, wodny labirynt, pociąg wodny. 
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 CEL. II.1.11.c. III moduł Parku Edukacyjno-Rekreacyjnego „Kraina Piwonii”– opracowanie dokumentacji  

i budowa „Parku Miniatur Jagiellońskich” zamków i budowli związanych z Jagiellonami – np. Wawel, 

Uniwersytet Jagielloński, Grunwald, Zamek Lubelski, wioska litewska. 

 CEL. II.1.11.d. IV moduł Parku Edukacyjno-Rekreacyjnego „Kraina Piwonii” – opracowanie dokumentacji 

i budowa ogrodu botanicznego „Królewskie ogrody” – utworzenie bazy technicznej i centrum ochrony 

różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime; prowadzenie naukowych prac badawczych. 

CEL. II.1.12. Realizacja małej infrastruktury w celu ochrony zasobów przyrodniczych typu: budowa łowisk z sanitariatami oraz 

ławeczek i miejsc do rekreacji typu: altany. 

 

CEL. II. 2 PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU I ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW ORAZ BUDOWA SPRAWNEJ INFORMACJI 

GOSPODARCZEJ SPRZYJAJĄCEJ ROZWOJOWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE PARCZEW. 

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

CEL. II.2.1. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji oraz promowanie przedsiębiorczości poprzez ułatwienie 

gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów i sprzyjanie tworzeniu nowych firm. 

CEL II.2.2. Kompleksowe uzbrojenie i promocja terenów inwestycyjnych oraz dążenie do włączenia ich w Specjalną Strefę 

Ekonomiczną. 

CEL II.2.3. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników poprzez organizację warsztatów tematycznych dotyczących 

działalności budujących ofertę handlową i usługową „Krainy Piwonii”. 

CEL II.2.4. Organizacja szkoleń w ramach zapewnienia dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracę  

przy obsłudze ruchu turystycznego. 

CEL II.2.5. Powołanie Fundacji Rozwoju i Promocji lub spółki celowej „Krainy Piwonii”, opracowanie i wdrożenie „Strategii Promocji 

Gminy Parczew” wraz z określeniem tzw. produktu turystycznego i określenia marki gminy Parczew. Organizacja planów 

i działań promocyjnych, wyznaczenie i przeszkolenie opiekunów marki „Kraina Piwonii”. 

CEL II.2.6. Wspieranie budowy partnerstw i projektów wzmacniających szkolnictwo zawodowe i dostosowanie oferty edukacyjnej 

do lokalnego rynku pracy. 

CEL II.2.7. Powołanie Społecznej Rady Biznesu przy Burmistrzu Gminy Parczew. 
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CEL II.3. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁÓW TERENÓW INWESTYCYJNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZWOJU SEKTORA BIOGOSPODARKI 

ORAZ OZE I NOWYCH TECHNOLOGII PLUS INNOWACJI. 

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

CEL II.3.1. Wspierania efektywności energetycznej poprzez budowę niskoemisyjnego oświetlenia w gminie Parczew. 

CEL II.3.2. Budowa systemu monitoringu dla gminy Parczew oraz opracowanie projektu i budowa platformy elektronicznej 

wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym w gminie Parczew. 

CEL II.3.3. Budowa i promowanie produkcji oraz dystrybucji odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii 

słonecznej, wodnej i biomasy w tym: budowa farmy fotowoltaicznej i wspieranie fotowoltaniki prosumenckiej. 

CEL II.3.4. Opracowanie planów/programów dla obszarów cennych przyrodniczo i stworzenie Innowacyjnego Ośrodka Edukacji 

Ekologicznej (wspólnie ze szkołami i Lasami Państwowymi oraz jego jednostkami organizacyjnymi). 

CEL II.3.5. Wsparcie rozwoju biogospodarki na terenie gminy Parczew. 

 CEL II.3.5.a. Optymalizacja wykorzystania na potrzeby biogospodarki bazy produkcyjnej w sektorze rolnym, leśnym   

i rybackim. 

 CEL II.3.5.b. Wsparcie powiązań korporacyjnych w wybranych sektorach biogospodarki. 

 

O B S Z A R  N R .  I I I  N O W O C Z E S N A  W I E Ś .  

CZYNNIKI 

 

Obszar gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych – o bardzo wysokich walorach przyrodniczych, zdrowotnych, 

krajobrazowo-kulturowych wymagający specjalizacji i rozwijania funkcji kulturalnych, usługowych, edukacyjnych, turystycznych. To obszar 

wymagający modernizacji systemów melioracyjnych oraz ochrony i kształtowania zasobów wodnych. 

CELE TEMATYCZNE – KIERUNKOWE 

CEL.III.1. WSPARCIE I ROZWÓJ RYNKÓW HURTOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH. 

CEL III. 2. WSPARCIE ROZWOJU GOSPODARKI RYBACKIEJ. 

CEL III. 3. TWORZENIE POZAROLNICZYCH FORM DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH. 
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CEL. III. 1. WSPARCIE I ROZWÓJ RYNKÓW HURTOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH. 

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

CEL. III.1.1. Zrównoważony rozwój rolnictwa i tworzenie grup producenckich na terenach wiejskich oraz restrukturyzacja rolnictwa 

(odejście od rozdrobnienia gospodarstw rolnych na rzecz wielko produkcyjnych, scalanie gruntów). 

CEL III.1.2. Organizacja zaplecza edukacyjnego w Inkubatorze Przedsiębiorczości (który powstanie) i wspomaganie zakładania grup 

producenckich m.in.  owoców miękkich; ziół; kwiatów ogrodowych jak również wspomagająca zakładanie działalności 

wypływających z charakteru koncepcji gminy Parczew „Krainy Piwonii” np. produkcja kosmetyków naturalnych, 

produkcja parfarmaceutyków, szycie odzieży z naturalnych tkanin, produkcja ceramiki, produkcja pamiątek. 

CEL. III.1.3. Wsparcie zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. 

CEL. III.1.4. Wsparcie ogrodnictwa i gospodarstw produkujących zioła. 

CEL. III.1.5. Edukacja i podnoszenie kompetencji rolników. 

CEL. III. 2 WSPARCIE ROZWOJU GOSPODARKI RYBACKIEJ. 

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

CEL. III.2.1. Wsparcie tworzenia i rozwoju rynków hurtowych – giełdy rybnej. 

CEL III.2.2. Wsparcie zakładów przetwórstwa rybnego i gospodarki rybackiej. 

CEL III.2.3. Uzupełnienie sieci dróg i wyposażenie w infrastrukturę komunalną terenów pod nowe gospodarstwa rybackie. 

CEL III.3. TWORZENIE POZAROLNICZYCH FORM DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH. 

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

CEL III.3.1. Opracowanie programu rozwoju i wsparcie ekonomii społecznej. 

CEL III.3.2. Opracowanie programu partnerskiego rozwoju, wsparcia oraz promocji gospodarstw agroturystycznych jako jednej 

z najważniejszych dziedzin pozarolniczej działalności gospodarczej. 

CEL III.3.3. Planowanie i rozwój działań (szkolenia, doradztwo, pomoc finansowa) zmierzających do minimalizacji osób 

wykluczonych społecznie. 

CEL III.3.4. Wsparcie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych. 

CEL III. 3.5. Zapobieganie i ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej i promowanie dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej. 
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VII. PLAN WDRAŻANIA, MONITOROWANIA 

STRATEGII. 

  

 Wdrażanie „Strategii Rozwoju Gminy Parczew 2014-2020” odbywać się będzie  

w dwóch schematach realizacji. Pierwszy schemat A obejmuje zadania, których 

realizacja będzie oparta na instrumentach finansowych w postaci: środków publicznych 

pozostających w gestii samorządu gminnego wraz z dofinansowaniem ze środków UE  

i innych publicznych źródeł finansowania. Drugi schemat B opierać się będzie na 

zadaniach, za które odpowiedzialność realizacji przekazana zostanie w całości lub części 

innym podmiotom lub instytucjom i włącza środki własne gminy oraz środki 

zewnętrzne.  

 W pierwszym schemacie A istotna grupa wydatków będzie realizowana 

corocznym budżetem i środkami przewidzianymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

we współfinansowaniu ze środków UE. W tej sytuacji zadania ujęte w „Strategii 

Rozwoju Gminy Parczew 2014-2020” będą musiały być wprowadzone do wymienionych 

powyżej dokumentów finansowych. 

 

POMYŚLNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ WDROŻENIA ORAZ MONITOROWANIA „STRATEGII 

ROZWOJU GMINY PARCZEW 2014-2020” TO PROCE OPARTY NA ZASADACH, 

ZGODNYCH Z PRZYJĘTĄ MISJĄ ROZWOJU: 

1. Transparentność. 

2. Zarządzanie partycypacyjne. 

3. Wieloletnie planowanie inwestycji. 

4. Budowanie tożsamości gminy Parczew i współodpowiedzialność  

za realizowane działania. 

5. Współpraca z innymi JST, przedsiębiorcami, inwestorami oraz 

organizacjami społecznymi. 

 

 Realizacja „Strategii Rozwoju Gminy Parczew 2014-2020” zależna jest nie tylko 

od działań gminy, ale w dużym stopniu od działań partnerów społeczno-gospodarczych, 

którzy funkcjonują na terenie gminy, powiatu parczewskiego i całego województwa 

lubelskiego. Stąd też proponowany system realizacji niniejszej strategii uwzględnia 

rekomendacje „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020” i jest zgodny 
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z Ramowym Systemem Organizacji Programowania Strategicznego w Województwie 

Lubelskim160. Filarem Ramowego systemu organizacji programowania strategicznego 

jest oparcie jego budowy o nowy paradygmat polityki rozwoju uwzględniający 

najnowsze trendy i tendencje (zgodny z polityką europejską np. UE 2020, jak również 

krajową określoną m.in. w KSRR, KPZK, strategiach sektorowych, Strategii Rozwoju 

Kraju 2020, Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030 i innych). Do 

najważniejszych należą: 

I. Zwiększenie konkurencyjności regionu przez pełniejsze wykorzystanie przewag 

konkurencyjnych i endogenicznych potencjałów rozwojowych specyficznych dla 

danego terytorium. 

II. Podejście terytorialne we wszystkich działaniach rozwojowych (dostrzeganie 

różnorodności, programowanie interwencji z uwzględnieniem uwarunkowań  

i obszarów funkcjonalnych). 

III. Wprowadzanie zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych sprzyjających 

powstawaniu efektu synergii. 

 

 Sześć zasad programowania strategicznego i zintegrowanego zarządzania  

w województwie lubelskim161: 

 Zasada zgodności i nadrzędności. Strategia Rozwoju Województwa 

Lubelskiego stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych 

dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym. Założenie to 

determinuje konieczność zapewnienia zgodności wszystkich typów 

dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym o charakterze 

strategicznym i operacyjnym. 

 Zasada spójności zewnętrznej. Konieczność zapewnienia spójności  

z dokumentami wyższego rzędu (poziomu krajowego, UE) oraz spójności 

pomiędzy poszczególnymi dokumentami opracowywanymi przez 

Samorząd Województwa. 

 Zasada integracji planowania społeczno-gospodarczego z planowaniem 

przestrzennym. Zasada ta polega na wzajemnym respektowaniu ustaleń 

dokumentów z zakresu planowania społeczno-gospodarczego z zapisami 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz uwzględnienie podejścia 

terytorialnego w planowaniu interwencji. 

 Zasada partnerstwa. Zasada ta zakłada bezpośredni udział partnerów 

społecznych i gospodarczych oraz zaangażowanie możliwie wszystkich 

                                                           
160

Ramowy System Organizacji Programowania Strategicznego w Województwie Lubelskim, UMWL, Zał. 
do uchwały nr CII/1911/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 marca 2012r. 
161

 Ramowy System Organizacji Programowania Strategicznego w Województwie Lubelskim, UMWL, Zał. 
do uchwały nr CII/1911/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 marca 2012r. 



SRGP 2014-2020 261 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW  2014-2020,                                                                                  

oprac. esse  Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. | Poufne 

 
 

komórek organizacyjnych Urzędu w procesie tworzenia, wdrażania 

i monitorowania dokumentów strategicznych. 

 Zasada parametryzacji. Przyjmuje opisanie zamierzonych efektów za 

pomocą wskaźników, ich monitorowanie, a następnie jakościową ocenę 

skuteczności wdrażania przyjętych celów i zadań. 

 Zasada ciągłości programowania. Stosowanie tej zasady zapewni, aby 

następujące po sobie okresy obowiązywania poszczególnych 

dokumentów uwzględniały analizy, ewaluacje oraz wnioski  

i rekomendacje z okresu poprzedzającego. 

 

 Samorząd gminy Parczew był zaangażowany w proces tworzenia „Strategii 

Rozwoju Gminy Parczew 2014-2020” poprzez powołanie zespołów tematycznych 

i organizację licznych konsultacji w okresie 01.2014-06.2014r. (Sprawozdania  

w raportach, listy obecności).  

 W obszarze bezpośrednich kompetencji samorządu gminy Parczew pozostaje 

funkcja strategiczno – kontrolna nad wdrażaniem strategii, natomiast zgodnie  

z przyjętą metodologią część obszarów może być przeniesiona do innych jednostek lub 

oddana jednostką autonomicznym (agencjom rozwoju, fundacjom, stowarzyszeniom, 

spółkom celowy). W tym celu wskazane jest opracowanie stosownych planów działania 

i finansowania poszczególnych inwestycji. 

 GŁÓWNE ZADANIE GMINY PARCZEW TO SPRAWNE ZARZĄDZANIE 

STRATEGICZNE ORAZ REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH. W przypadku schematu A 

gmina zapewnia odpowiednie finansowanie inwestycji.  

 Powołane przez burmistrza gminy zespoły tematyczne: zespół do spraw: 

przestrzenno – ekologicznych; zespół do spraw: gospodarczych; zespół do spraw: 

społecznych oraz zaangażowani w proces powstawania „Strategii Rozwoju Gminy 

Parczew 2014-2020” pracownicy UG i samorządowcy mieli za zadanie: 

 ocenę przebiegu prac nad strategią, 

 ocenę konkretnych celów, 

 ocenę proponowanych działań, 

 składanie propozycji i modyfikacja proponowanych projektów, 

 przyjmowanie okresowych raportów z prac nad strategią. 

 System wdrażania SRGP opiera się również w schemacie B na projektach 

partnerskich, w tym partnerstwie publiczno-prywatnym oraz na inwestycjach  
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o charakterze prorozwojowym tworzącym przestrzeń do kreowania wyraźnej marki 

gminy i tożsamości. 

 Warunkiem skutecznego wdrażania SRGP będą aktywni partnerzy społeczno-

gospodarczy oraz skuteczne koordynowanie oraz monitorowanie działań. Dlatego 

ważne jest zachowanie współpracy samorządu lokalnego z uczestnikami zespołów 

roboczych i wskazanie konkretnych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, które  

w myśl specjalnego zarządzenia burmistrz gminy Parczew będą koordynować realizację 

poszczególnych zadań. Ważne jest, aby jednocześnie koordynować planowanie rozwoju 

i planowanie przestrzenne. Monitoring i ewaluacja strategii to obowiązek samorządu 

lokalnego, który zapewni pomyślną realizację zaplanowanych działań.  

 SYSTEM MONITOROWANIA REALIZACJI SRGP jest oparty o wskaźniki jej 

realizacji. Ze strony gminy Parczew powinna zostać powołana jednostka – stanowisko 

ds. ewaluacji strategii rozwoju gminy Parczew 2014-2020, aby optymalizować efekt 

końcowy. 

Podział funkcji we wdrażaniu i monitorowaniu oraz ewaluacji SRGP: 

I. Nadzór formalno-finansowo-prawny – Rada Miejska w Parczewie. 

II. Koordynator rzeczowo-finansowy – Burmistrz 

III. Opiekun Wdrażania SRGP – Referat Techniczno-Inwestycyjny  

i Referat Promocji i Rozwoju. 

IV. Opiekunowie Realizacji Kluczowych Obszarów: 

1. Obszar I – Gmina Przyjazna Mieszkańcom – z-ca burmistrza 

gminy Parczew. 

2. Obszar II – Wsparcie Konkurencyjnej i innowacyjnej Gospodarki 

– kierownik Referatu Promocji i Rozwoju oraz pełnomocnik 

burmistrza ds. koordynacji projektu „Kraina Piwonii”. 

3. Obszar III – Nowoczesna Wieś – kierownik Referatu 

Nieruchomości i Planowania Przestrzennego.  

V. Partnerzy – kierownicy poszczególnych referatów i gminnych jednostek 

organizacyjnych, lokalni przedsiębiorcy, Starostwo Powiatowe, 

partnerskie JST, Powiatowy Urząd Pracy, Lasy Państwowe, LGD, LOR, 

LGR, OSP, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, szkoły, przedszkola, Dom 
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Kultury, Biblioteka, MOSiR, kluby sportowe, organizacje społeczne, 

Caritas, szpital, inwestorzy zewnętrzni 

 

W S K A Ź N I K I  M O N I T O R O W A N I A  S T R A T E G I I  

 

O B S Z A R  N R .  I  –  G M I N A  P R Z Y J A Z N A  M I E S Z K A Ń C O M .  

CZYNNIKI: Miasto Parczew pełni ważną rolę jako ośrodek miejski koncentrujący funkcje 

gospodarcze i społeczne Gminy Parczew, jest ważnym miejscem dostarczania usług i świadczenia 

usług publicznych istotnych z perspektywy mieszkańców. 

CELE TEMATYCZNE – KIERUNKOWE P r z y k ł a d o w e  

w s k a ź n i k i  

J e d n o s t k a  

P o m i a r u  

CEL. I.1. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI 

KOMUNIKACYJNEJ, JAKOŚCI 

I KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

W GMINIE PARCZEW. 

1. Długość 

zmodernizowanych dróg 

dojazdowych. 

2. Długość 

przebudowanych dróg 

lokalnych. 

3. Ilość przebudowanych 

skrzyżowań. 

4. Długość wybudowanych 

dróg osiedlowych. 

5. Liczba wybudowanych 

parkingów. 

6. Liczba miejsc 

postojowych  

w wybudowanych 

parkingach. 

7. Długość wybudowanej 

sieci wodno-

kanalizacyjnej. 

8. Liczba przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

9. Przepustowość 

zmodernizowanej 

oczyszczalni ścieków. 

10. Ilość 

zmodernizowanych 

powierzchni pod 

konsumpcje na terenie 

działających obiektów 

rekreacyjnych. 

11. Liczba obiektów 

poddanych 

termomodernizacji 

1. km 

2. km 

3. szt. 

4. km. 

5. szt. 

6. szt. 

7. km. 

8. szt. 

9. m
3 

10. m
2 

11. szt. 

12. liczba osób. 

13. m
2 

14. szt. 

15. szt. 
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i odnowionych obiektów. 

12. Liczba osób 

korzystających 

z nowej/zmodernizowanej 

infrastruktury. 

13. Powierzchnia 

zagospodarowana na cele 

handlowe. 

14. Liczba 

monitorowanych miejsc. 

15. liczba dewastacji 

miejsc użyteczności 

publicznej. 

CEL I. 2. FUNKCJONALNA, PRZESTRZENNA 

 I KULTUROWA  INTEGRACJA 

GMINY PARCZEW POPRZEZ 

BUDOWĘ JEJ TOŻSAMOŚCI. 

1.Liczba obiektów 

przeznaczonych na cele 

rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

2. Liczba osób 

korzystających z nowej 

infrastruktury obiektów 

rekreacyjno-

wypoczynkowych. 

3. Liczba oznakowanych: 

zabytków, parków, 

szlaków rowerowych, 

pieszych, kajakowych, 

konnych, miejsc cennych 

przyrodniczo, atrakcji 

turystycznych i miejsc 

kultury oraz obiektów 

sportowych. 

4. Liczba wykonanych 

witaczy. 

5. Wdrożenie Lokalnego 

Programu Rewitalizacji 

Miasta Parczewa 2009-

2023. 

6. Opracowanie WPI. 

7. Budowa/modernizacja 

infrastruktury kulturalnej. 

8. Ilość zaoszczędzonej 

energii elektrycznej  

w wyniku realizacji 

projektów. 

9. Ilość zaoszczędzonej 

energii cieplnej w wyniku 

realizacji projektów. 

1. szt. 

2. liczba os. 

3. szt. 

4. szt. 

5. ilość 

zrealizowanych 

projektów. 

6. Opracowanie 

WPI. 

7. Ilość 

obiektów/m
2
. 

8. MW 

9. J 

10. szt./m
2 

11. szt. 

12. ilość osób 

13. szt. 

14. szt. 

15. liczba os. 

16. liczba os. 
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10. Ilość pomieszczeń 

przeznaczonych pod 

działalność Ośrodka 

Edukacyjno-Kulturalnego. 

11. Ilość ogólnopolskich 

imprez. 

12. Ilość uczestników 

imprez o zasięgu 

ogólnopolskim. 

13. Liczba obiektów 

wpływających na budowę 

tożsamości gminy. 

14. Liczba obiektów 

przystosowanych do osób 

niepełnosprawnych. 

15. Liczba osób 

niepełnosprawnych 

korzystających z obiektów 

po modernizacji 

16. Liczba osób 

korzystających z Domu 

Opieki Społecznej i 

Ośrodka 

Rehabilitacyjnego. 

 

CEL I. 3. WSPARCIE I ROZWÓJ OFERTY DLA 

MŁODZIEŻY I MŁODYCH 

MAŁŻENSTW ORAZ OSÓB 

STARSZYCH. 

1. Ilość osób starszych 

korzystająca z obiektu 

przystosowanego do ich 

potrzeb. 

2. Ilość uruchomionych 

zajęć dla seniorów. 

3. Powierzchnia obiektów 

opieki nad osobami 

w podeszłym wieku. 

4. Ilość osób objętych 

systemem edukacji osób 

niepełnosprawnych. 

5. Ilość wybudowanych 

żłobków. 

6. Powierzchnia terenów 

pod budownictwo 

jednorodzinne. 

7. Powierzchnia terenów 

pod budownictwo 

wielorodzinne. 

8. Ilość osób objętych 

nauczaniem języków 

1. liczba osób. 

2. szt. 

3. m
2 

4. liczba osób. 

5. szt. 

6. Ar/m
2
 

7. Ar/m
2
 

8. ilość osób. 

9. szt./m
2 

10. szt./m
2 

11. liczba osób. 

12. liczba osób. 

13. szt. 

14. liczba osób. 

15. szt. 

16. szt.  

17. liczba osób. 
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obcych. 

9. Ilość/powierzchnia 

wybudowanych obiektów 

sportowych. 

10. Ilość/powierzchnia 

wybudowanych obiektów 

rekreacyjno-

wypoczynkowych dla 

dzieci. 

11. Ilość osób 

korzystających z opieki 

geriatrycznej. 

12. Ilość osób 

korzystających z pomocy 

socjalnej. 

13. Ilość wprowadzonych 

usług medycznych. 

14. Ilość lekarzy. 

15. Liczba usług 

publicznych udostępniona 

on-line. 

16. Liczba instytucji 

publicznych 

wykorzystujących obieg 

elektroniczny 

dokumentów. 

17. Liczba użytkowników 

zmodernizowanych 

rejestrów publicznych. 

   

O B S Z A R  N R .  I I  –  W S P A R C I E  K O N K U R E N C Y J N E J  

I  I N N O W A C Y J N E J  G O S P O D A R K I .  

CELE TEMATYCZNE – KIERUNKOWE. P r z y k ł a d o w e  

w s k a ź n i k i  

J e d n o s t k a  

P o m i a r u  

CEL. II.1. WYKSZTAŁCENIE SPECJALIZACJI 

ROZWOJOWYCH GMINY PARCZEW 

POPRZEZ WYKORZYSTANIE 

ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH, 

WODNYCH, DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO  

I ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH. 

1. Liczba parkingów. 

2. Ilość miejsc 

parkingowych. 

3. Liczba mostków. 

4. Liczba kładek. 

5. Ilość szlaków 

pieszych. 

6. Długość szlaków 

pieszych. 

7. Ilość szlaków 

rowerowych. 

8. Długość szlaków 

rowerowych. 

1. szt. 

2. szt. 

3. szt. 

4. szt. 

5. szt. 

6. km 

7. szt. 

8. km. 

9. szt. 

10. km. 

11. szt. 

12. km. 

13. szt. 
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9. Ilość szlaków 

kajakowych. 

10. Długość szlaków 

kajakowych/ 

11. Ilość szlaków 

konnych. 

12. Długość szlaków 

konnych. 

13. Ilość stanic 

wodnych.  

14. Ilość parkingów 

park&bike. 

15. Ilość miejsc 

parkingowych. 

16. Ilość miejsc pod 

dorożki. 

17. Długość 

zmodernizowanej linii 

kolejowej. 

18. Ilość przystanków 

dla busów. 

19. Liczba terenów 

wypoczynkowych. 

20. Liczba ścieżek 

zdrowia. 

21. Długość ścieżek 

zdrowia. 

22. Ilość ścieżek 

dydaktycznych. 

23. Długość ścieżek 

dydaktycznych. 

24. Ilość osób 

korzystających ze 

ścieżek 

dydaktycznych. 

25. Liczba inwestycji 

w obszarze KWK. 

26. Opracowanie 

Strategii Produktu 

Turystycznego. 

27. Ilość parków 

rekreacyjno-

edukacyjną. 

28. Liczba osób 

korzystających  

z parków rekreacyjno-

edukacyjnych. 

14. szt. 

15. szt. 

16. szt. 

17. km. 

18. szt. 

19. szt. 

20. szt. 

21. km. 

22. szt. 

23. km. 

24. liczba osób. 

25. szt. 

26. szt. 

27. szt. 

28. Liczba osób. 

29. Liczba osób. 

30. szt. 

31. liczba osób. 
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29. Liczba osób 

zatrudnionych w 

parkach rekreacyjno-

edukacyjnych. 

30. Liczba 

wybudowanych 

łowisk. 

31. Liczba osób 

korzystająca z łowisk. 

CEL II. 2. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU I 

ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI 

ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW 

ORAZ BUDOWA SPRAWNEJ 

INFORMACJI GOSPODARCZEJ 

SPRZYJAJĄCEJ ROZWOJOWI 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE 

PARCZEW. 

1. Liczba 

wybudowanych 

inkubatorów 

przedsiębiorczości. 

2. Ilość osób 

zatrudnionych w 

inkubatorze 

przedsiębiorczości. 

3. Ilość osób 

korzystająca z 

inkubatora 

przedsiębiorczości. 

4. Ilość założonych 

firm. 

5. Ilość zatrudnionych 

w nowopowstałych 

przedsiębiorstwach. 

6. Powierzchnia 

uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych. 

7. Ilość podmiotów 

gospodarczych w 

strefie inwestycyjnej. 

8. Ilość 

przeprowadzonych 

warsztatów 

aktywizujących 

społeczność lokalną. 

8. Ilość osób 

zatrudnionych do 

obsługi warsztatów. 

9. Ilość uczestników 

warsztatów. 

10. Liczba 

organizowanych 

szkoleń dla 

bezrobotnych. 

11. Liczba 
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uczestników szkoleń. 

12. Liczba osób 

zakładających 

działalność po 

szkoleniach. 

13. Liczba 

znajdujących 

zatrudnienie po 

szkoleniach. 

14. Ilość kampanii 

promocyjnych. 

15. Ilość uczestników 

wydarzeń 

promocyjnych. 

16. Ilość i zasięg 

użytych nośników w 

kampaniach 

promocyjnych. 

17. Ilość osób 

zatrudnionych do 

organizacji kampanii 

promocyjnych. 

18. Ilość projektów 

zrealizowanych dla 

szkolnictwa 

zawodowego. 

19. Ilość uczniów, 

którzy wzięli udział  

w projektach. 

20 Ilość nauczycieli, 

którzy wzięli udział  

w projektach. 

21. Ilość członków 

społecznej Rady 

Biznesu. 

22. Ilość projektów 

opiniowanych przez 

społeczną Radę 

Biznesu. 

23. Ilość spotkań RB. 

 

CEL. II. 3. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁÓW 

TERENÓW INWESTYCYJNYCH ZE 

SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 

ROZWOJU BIOGOSPODARKI ORAZ 

SEKTORA OZE I NOWYCH 

TECHNOLOGII PLUS INNOWACJI. 

1. Liczba 

zaoszczędzonej 

energii w wyniku 

projektu. 

2. Ilość lamp 

niskoemisyjnych. 

1. KW 

2. szt. 

3. szt. 

4. szt. 

5. szt. 

6. Ar/m
2 
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3. Liczba miejsc 

objętych 

monitoringiem. 

4. System 

monitoringu. 

5. Liczba platform 

elektronicznych dot. 

bezpieczeństwa. 

6. Powierzchnia farmy 

fotowoltaicznej. 

7. Ilość wytworzonej 

energii z OZE. 

8. Ilość inwestycji  

w fotowoltanikę 

prosumencką. 

9. Ilość Ośrodków 

Edukacji Ekologicznej. 

10. Liczba 

uczestników zajęć  

w OEE. 

11. Liczba 

zatrudnionych w OEE. 

12. Liczba 

zmodernizowanych 

energetycznie 

budynków. 

 

7. MW/J 

8. szt. 

9. szt. 

10. liczba osób. 

11. liczba osób. 

12. liczba osób. 

   

O B S Z A R  N R .  I I I  N O W O C Z E S N A  W I E Ś .  

CELE TEMATYCZNE – KIERUNKOWE. P r z y k ł a d o w e  

W s k a ź n i k i  

J e d n o s t k a  

P o m i a r u  

CEL. I.1. WSPARCIE I ROZWÓJ RYNKÓW 

HURTOWYCH PRODUKTÓW 

ROLNYCH. 

1. Ilość scalonych 

gruntów rolnych. 

2. Liczba 

wielkoprodukcyjnych 

gospodarstw rolnych. 

3. Ilość grup 

producenckich i osób 

w nich zatrudnionych. 

4. Ilość pozarolniczych 

działalności na 

obszarach wiejskich. 

5. Ilość osób 

pracujących  

w rolnictwie. 

6. Ilość osób pracująca 

poza rolnictwem 

1. Ar/Hektar 

2. szt./arów. 

3. szt./liczba osób. 

4. szt. 

5. liczba osób. 

6. liczba osób. 

7. liczba osób.  

8. szt. 

9. liczba osób. 

10. szt. 

11. ilość osób. 
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7, Liczb mieszkańców 

na obszarze wiejskim. 

8. Liczba gospodarstw 

ogrodniczych.  

9. Liczba osób 

zatrudniona w 

ogrodnictwie. 

10. Liczba szkoleń dla 

rolników. 

11. Ilość uczestników 

szkoleń dla rolników. 

 

CEL I. 2. WSPARCIE ROZWOJU GOSPODARKI 

RYBACKIEJ. 

1. Ilość rynków 

hurtowych. 

2. Ilość osób 

zatrudnionych. 

3. Ilość zakładów 

przetwórstwa 

rybnego. 

4. Ilość gospodarstw 

rybackich. 

5. Ilość osób 

zatrudnionych 

w gospodarstwach 

rybackich. 

6. Ilość osób 

korzystających  

z łowisk. 

7. Długość dróg. 

8. Dochody  

z rybactwa. 

1. szt. 

2. Liczba osób. 

3. szt. 

4. szt. 

5. liczba osób. 

6. liczba osób. 

7. długość dróg. 

8. Dochody  

z rybactwa. 

 

CEL III. 3. TWORZENIE POZAROLNICZYCH 

FORM DZIAŁALNOŚCI NA 

OBSZARACH WIEJSKICH. 

1. Ilość projektów 

wspierających 

działalność ekonomii 

społecznej. 

2. Ilość osób 

korzystająca ze szkole 

w zakresie ekonomii 

społecznej. 

3. Ilość zatrudnionych 

w ekonomii 

społecznej. 

4. Ilość gospodarstw 

agroturystycznych. 

5. Ilość osób 

zatrudnionych w 

agroturystyce. 

1. szt. 

2. Liczba osób. 

3. Liczba osób. 

4. szt. 

5. liczba osób. 

6. liczba osób. 

7. szt. 

8. liczba osób.  

9. szt. 

10. szt. 

11. szt. 

12. liczba osób. 
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6. Ilość turystów 

korzystających z 

agroturystyki. 

7. Ilość szkoleń dla 

osób zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym. 

8. Ilość uczestników 

szkoleń. 

9. Ilość 

przedsiębiorstw 

społecznych. 

10. Ilość organizacji 

społecznych. 

11. Ilość projektów 

zachęcających do 

kontynuacji nauki. 

12. Ilość uczestników 

szkoleń. 
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VIII. PLAN FINANSOWY RALIZACJI INWESTYCJI „STRATEGIA ROZWOJU GMINY 

PARCZEW” 2014-2020 

 

Uwaga: Dokładne szacowanie kosztów realizacji inwestycji będzie możliwe w wielu przypadkach po: opracowaniu dokumentacji technicznej,  

po wykupie gruntów, po oszacowaniu kosztów obsługi projektu, po przyjęciu projektu do współfinansowania ze środków UE,  

po dookreśleniu wysokości wkładu własnego gminy i formy wsparcia (dotacja bezzwrotna, pożyczka), podziale kosztów  

pomiędzy partnerów projektów łączonych oraz ostatecznych kryteriów określonych w poszczególnych programach wsparcia. 

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – 

PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

Odpowiedzialność 

Beneficjenci 

Źródła 

Finansowania 
Termin 

Realizacji 

Przybliżony/szacowny 
koszt inwestycji 

CEL. 

I.1.1. 

Modernizacja dróg dojazdowych 

do Parczewa: droga nr 815 

(Lubartów-Lublin) i 813 

(Międzyrzec). 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego 

Budżet: Urząd 

Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego, 

Skarb Państwa, Fundusze 

UE. 

2015-2020 200 mln zł 

CEL 

I.1.2. 

Przebudowa arterii Jana Pawła II 

i otoczenia przystanku PKP. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 15 mln 

CEL 

I.1.3. 

Przebudowa: 

I.1.3.a. Drogi między 

SCHEMAT A: 

- JST 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

2015-2020 I.1.3.a. 10 mln 
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miejscowościami Parczew-

Siemień,  

I.1.3.b. Skrzyżowań i dróg 

lokalnych. 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

 
 
I.1.3.b. 15 mln 

CEL 

I.1.4. 

Budowa i przebudowa skrzyżowań  

i dróg lokalnych oraz osiedlowych. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 

 

20 mln 

 CEL I.1.4. a. Kompleksowe 

uzbrojenie terenu 

oraz budowa dróg 

osiedlowych  

w rejonie:  
ul. Chabrowej –  

ul Klonowej –  

ul Rolnej 

i modernizacja 

pozostałych. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

 CEL I.1.4. b. Kompleksowe 

uzbrojenie terenu 

oraz budowa dróg 

osiedlowych 

w rejonie  

ul. Laskowskiej  

i modernizacja 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 
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pozostałych. 

 CEL I.1.4. c. Kompleksowe 

uzbrojenie terenu 

oraz budowa dróg 

osiedlowych pod 

budownictwo 

wielorodzinne 

rejonie:  

ul. Zwycięstwa 

i ul. Włodawskiej. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

 CEL I.1.4. d Przebudowa 

skrzyżowań i dróg 

lokalnych 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

CEL. 

I.1.5. 

Rozbudowa sieci wodno-

kanalizacyjnej w aglomeracji 

Parczew i wsparcie 

przydomowych oczyszczalni  

w miejscowościach poza miastem. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 10 mln 

CEL. 

I.1.6. 

Kompleksowa modernizacja 

oczyszczalni ścieków. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

2015-2020 400 tys. zł 
(dokumentacja) 

20 mln 
(realizacja) 
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lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

CEL. 

I.1.7. 

Zagospodarowanie powierzchni 

użytkowych na basenie „Jelonek” 

przystosowanych do celów 

konsumpcyjnych i kącika do 

zabawy dla najmłodszych. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 80 tys. zł 

CEL. 

I.1.8. 

Modernizacja obiektów 

komunalnych do wykorzystania  

w działalności gospodarczej – 

termomodernizacja 

i dostosowanie obiektu 

handlowego w centrum miasta 

pod pasaż „ala” Krakowskie 

Sukiennice z miejscem na sklepy 

z rękodzielnictwem, kawiarniami, 

restauracją, informacją 

turystyczną w szczególności 

wysoko wyspecjalizowanych. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 500 tys. zł 

CEL 
I.1.9. 

Modernizacja trasy linii kolejowej 
Lublin Lubartów-Parczew-Łuków 
wraz z zakupem szynobusów. 

PKP PKP, Skarb Państwa, 
Fundusze UE 

2015-2020 405 mln zł – linia 
205 mln zł – szynobusy 

     

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – 

PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

Odpowiedzialność/ 

Beneficjenci 

Źródła 

finansowania 
Termin 

realizacji 

Przybliżony/szacowny 
koszt inwestycji 

CEL. I.2.1. Budowa infrastruktury 

rekreacyjnej dla mieszkańców:  

SCHEMAT A: 

- JST 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

2015-2020 500 tys. zł 
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altanki z miejscami do 

grillowania, place zabaw. 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

CEL I.2.2. Opracowanie Systemu 

Identyfikacji Wizualnej gminy  

i wykonanie oznakowania 

gminy w tym: zabytków, 

parków oraz szlaków 

rowerowych, pieszych, 

kajakowych, konnych (łącznie  

z tymi realizowanymi  

w partnerstwie z innymi 

gminami), jak również 

oznakowanie miejsc cennych 

przyrodniczo, atrakcji 

turystycznych i miejsc kultury, 

zabytków oraz obiektów 

sportowych oraz wykonanie 

witaczy. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 500 tys. zł 

CEL I.2.3. Systematyczne wdrożenie 

Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Parczew. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 

Oraz po roku 2020 

41 mln 900 tys. zł 

CEL I.2.4. Budowa Domu Opieki SCHEMAT A: Budżet własny gminy  2015-2020 3 mln zł 



SRGP 2014-2020 278 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW  2014-2020,                                                                                  

oprac. esse  Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. | Poufne 

 
 

Społecznej i Ośrodka 
Rehabilitacyjnego. 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 
Spójności) lub PROW. 

 

CEL I.2.5. Budowa infrastruktury 

kulturalnej:  

I.2.5.a. Muszla koncertowa 

przy zalewie miejskim w 

Parczewie, 

I.2.5.b. Promenada. 

I.2.5.c. Infrastruktura 

uzupełniająca typu: 

sanitariaty, oświetlenie, 

ławeczki. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 I.2.5. a. 600 tys. zł  
+ koszty dokumentacji 

(wg. kosztorysu inwestycji 
w Ustce) 

I.2.5.b. 1 mln 400 tys. zł 
+ koszty dokumentacji 

(wg. kosztorysu inwestycji 
w Bytowie) 

I.2.5.c. 300 tys.zł 

CEL I.2.6. Budowa Biblioteki wraz z 

Regionalnym  Ośrodkiem 

Edukacyjno-Kulturalnym  

w obszarze centrum miasta 

Parczew z pomieszczeniami 

przeznaczonymi m.in. na 

warsztaty dla dzieci 

i młodzieży, salą 

wielofunkcyjną). 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 Biblioteka – 3 mln zł 
Pozostałe pomieszczenia  

z wyposażeniem  
– 2 mln zł 

CEL I.2.7. Utworzenie Centrum 

Informacji Kulturalnej  

(do obsługi ruchu 

turystycznego)  

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

2015-2020 300 tys. zł. 
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z Izbą Regionalną. lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

CEL I.2.8. Organizacja ogólnopolskiej 

imprezy np. Parczewska 

Biesiada „Grillowisko” - 

„Biesiady Jagiellońskiej”. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Sponsorzy; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 2015 – 200 tys. zł 
2016 – 400 tys. zł 
2017 – 500 tys. zł 

CEL I.2.9. Zaprojektowanie i budowa 

elementów porządkujących 

i ocieplających estetycznie 

przestrzeń gminy typu: 

kolorowe budki dla ptaków, 

ławeczki, 2 fontanny.  

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 500 tys. zł 

CEL I.2.10. Rewitalizacji społeczna parku 

wielokulturowego w 

Parczewie (były Kirkut). 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 1 mln 200 tys. 
(Lokalny Program 

Rewitalizacji Miasta 
Parczew 2011-2023) 

CEL I.2.11. Dostosowanie obiektów 

użyteczności publicznej  

do wymogów osób 

niepełnosprawnych. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

2015-2020 2 mln 
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lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

CEL I.2.12. Kompleksowa 
termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  
w których większość udziałów 
lub akcji posiadają JST lub jej 
związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 
i po roku 2020 

20 mln 

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – 

PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

Odpowiedzialność/ 

Beneficjenci 

Źródła 

finansowania 
Termin 

Realizacji 

Przybliżony/szacowny 
koszt inwestycji 

CEL I.3.1. Rewitalizacja budynku starego 

dworca PKP 

i zagospodarowanie terenów 

wokół starego dworca PKP 

(rewitalizacja społeczna: 

adaptacja i 

termomodernizacja budynku 

starego dworca)  

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

- podmioty świadczące usługi 

transportu publicznego na 

zlecenie JST i ich związków 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 3-5 mln 
(integralna część 

Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta 

Parczew 2011-2023 oraz 
Kompleksowa 

termomodernizacja 
obiektów użyteczności 

publicznej).  

CEL I.3.2. Opracowanie i wdrożenie 

programu kształcenia osób 

niepełnosprawnych na terenie 

gminy Parczew w systemie: 

przedszkole – szkoła 

podstawowa – gimnazjum – 

szkoła średnia. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

- szkoły 

- Kuratorium Oświaty w 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 
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Lublinie 

CEL I.3.3. Opracowanie programu 

systemowego wsparcia oraz 

kompleksowej oferty dla 

młodych małżeństw w gminie 

Parczew. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 

 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 

 CEL 

I.3.3.a. 

Budowa żłobka. I.3.3.a. 2 mln 

CEL 

I.3.3.b. 

Wyznaczenie  

i uzbrojenie 

terenów pod 

budownictwo jedno 

i wielorodzinne. 

I.3.3.b. 1 mln 

CEL I.3.4. Promowanie i wspieranie 

innowacyjnych programów 

nauczania języków obcych  

w przedszkolach i szkołach na 

terenie gminy Parczew 

poprzez specjalistyczne 

wyposażenie placówek  

w nowoczesne rozwiązania 

techniczne i metody 

nauczania. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

- instytucje oświatowe 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 

CEL I.3.5. Rewitalizacja społeczna 

terenów wokół obiektów 

MOSiR i dostosowanie pod 

potrzeby społeczne. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

2015-2020 10 mln 
(integralna część 

Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta 

Parczew 2011-2023 oraz 
Kompleksowa 

termomodernizacja 
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Spójności) lub PROW. obiektów użyteczności 
publicznej). 

 CEL 

I.3.5.a. 

Budowa skateparku SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2014-2020 

 

I.3.5.a. 500 tys. zł 

CEL 

I.3.5.b. 

Budowa parku 

zabaw dla dzieci 

„Krasnalandii”. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

I.3.5.b. 200 tys. zł 

CEL 

I.3.5.c. 

Budowa 

wielofunkcyjnej hali 

sportowej. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

SCHEMAT B: 

- jednostki sektora finansów 

publicznych posiadające 

osobowość prawną  

- spółdzielnie 

 i wspólnoty mieszkaniowe 

- podmioty działające w 

oparciu o partnerstwo 

publiczno-prywatne 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki spółdzielni 

mieszkaniowych; 

Środki partnerów 

publiczno-prywatnych. 

2015-2020 8 -10 mln zł 
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CEL I.3.6. Rozwój opieki geriatrycznej  

i pomocy socjalnej w gminie 

Parczew. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

- szpital 

SCHEMAT B: 

- jednostki sektora finansów 

publicznych posiadające 

osobowość prawną  

-- podmioty działające w 

oparciu o partnerstwo 

publiczno-prywatne 

- przedsiębiorcy 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki spółdzielni 

mieszkaniowych; 

Środki partnerów 

publiczno-prywatnych. 

Środki przedsiębiorców. 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 

CEL I.3.7. Projektowanie i wdrażanie 

działań zmierzających do 

poprawy jakości życia  

i podnoszenia dostępności 

usług medycznych. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

- szpital 

- przychodnie 

SCHEMAT B: 

- jednostki sektora finansów 

publicznych posiadające 

osobowość prawną  

- podmioty działające w 

oparciu  

o partnerstwo publiczno-

prywatne 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki spółdzielni 

mieszkaniowych; 

Środki partnerów 

publiczno-prywatnych. 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 
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- przedsiębiorcy 

CEL I.3.8. Opracowanie planu cyfryzacji 

gminy Parczew w tym: 

zaprojektowanie i wdrożenie 

e-usług w placówkach 

kulturalnych i oświatowych 

oraz opracowanie 

elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej  

e-urząd. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW 

2015-2020 300 tys. zł 

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – 

PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

Odpowiedzialność/ 
Beneficjenci 

Źródła finansowania Termin realizacji Przybliżony/szacowny 
koszt inwestycji 

CEL. 

II.1.1. 

Budowa parkingów dla 

samochodów osobowych 

i autokarów w 

miejscowościach na terenie 

gminy Parczew,  

a szczególnie w miejscach 

położonych blisko atrakcji 

turystycznych. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

SCHEMAT B: 

- jednostki sektora finansów 

publicznych posiadające 

osobowość prawną  

- spółdzielnie 

 i wspólnoty mieszkaniowe 

- podmioty działające w oparciu o 

partnerstwo publiczno-prywatne 

- przedsiębiorcy 
- Lasy Państwowe 
 i jego jednostki organizacyjne 
- kościoły i związki wyznaniowe 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki spółdzielni 

mieszkaniowych; 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów i 
związków 
wyznaniowych. 

2015-2020 2 mln zł 

CEL 

II.1.2. 

Budowa infrastruktury 

towarzyszącej poprawiająca 

SCHEMAT A: 

- JST 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

2015-2020 
i po roku 2020 

10 mln 
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skomunikowanie 

wewnętrzne gminy Parczew: 

- mostki, 

- kładki, 

- szlaki piesze, 

- szlaki rowerowe, 

- szlaki kajakowe 

- stanice wodne. 

- szlaki konne, 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

SCHEMAT B: 

- jednostki sektora finansów 

publicznych posiadające 

osobowość prawną  

- spółdzielnie 

 i wspólnoty mieszkaniowe 

- podmioty działające w oparciu o 

partnerstwo publiczno-prywatne 

- przedsiębiorcy 
- Lasy Państwowe 
 i jego jednostki organizacyjne 

 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 

Środki przedsiębiorców.. 

CEL. 

II.1.3. 

Budowa 4 parkingów 

park&bike oraz wypożyczalni 

dla rowerów w 

miejscowościach gminy 

Parczew. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

SCHEMAT B: 

- podmioty działające w oparciu o 

partnerstwo publiczno-prywatne 

- przedsiębiorcy 
- Lasy Państwowe 
 i jego jednostki organizacyjne 
- kościoły i związki wyznaniowe 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki spółdzielni 

mieszkaniowych; 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 
Środki kościołów 
i związków wyznaniowych. 

2015-2020 2 mln zł 

CEL. 

II.1.4. 

Wytyczenie i oznaczenie 

miejsc do parkowania 

SCHEMAT A: 

- JST 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

2015-2020 100 tys. zł. 
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dorożek (również 

w partnerstwie na terenach 

gmin realizujących wspólnie 

projekty szlaków pieszych  

i konnych). 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 
Spójności) lub PROW 

CEL. 

II.1.5. 

Budowa 8 przystanków dla 

busów blisko atrakcji 

turystycznych na terenie 

gminy Parczew. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

SCHEMAT B: 

- jednostki sektora finansów 

publicznych posiadające 

osobowość prawną  

- podmioty działające w oparciu  

o partnerstwo publiczno-

prywatne 

- przedsiębiorcy 
- Lasy Państwowe 
 i jego jednostki organizacyjne 
- kościoły i związki wyznaniowe 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki spółdzielni 

mieszkaniowych; 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów i 
związków 
wyznaniowych. 

2015-2020 400 tys. zł 

CEL. 

II.1.6. 

Budowa infrastruktury 

rekreacyjnej na terenie 

gminy Parczew: 

- tereny wypoczynkowe; 

 - ścieżki zdrowia, 

- punkty widokowe,  

- stawy widokowe,  

- campingi. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

SCHEMAT B: 

- jednostki sektora finansów 

publicznych posiadające 

osobowość prawną  

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki spółdzielni 

mieszkaniowych; 

Środki partnerów 

2015-2020 - tereny wypoczynkowe 

(boisko do piłki plażowej, 

wiata, huśtawki, miejsce 

do grillowania, ławeczki, 

kosz na śmieci, 

300 tys. zł 

 

 - 2 ścieżki zdrowia  

200 tys. zł 
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- podmioty działające w oparciu o 

partnerstwo publiczno-prywatne 

- przedsiębiorcy 
- Lasy Państwowe 
 i jego jednostki organizacyjne 
- kościoły i związki wyznaniowe 

publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów i 
związków 
wyznaniowych. 
Środki 
Gospodarstw rybackich 

 

- punkty widokowe  

(2 wieże widokowe) 

200 tys. zł 

- stawy widokowe,  

- campingi. 

200 tys. zł 

 

 

 

 

CEL. 

II.1.7. 

Realizacja projektów we 

współpracy 

z uczelniami wyższymi  

i instytutami naukowymi oraz 

organizacjami turystycznymi 

ścieżek dydaktycznych  

o tematyce historycznej. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

SCHEMAT B: 

- jednostki sektora finansów 

publicznych posiadające 

osobowość prawną  

- uczelnie wyższe 

- instytuty badawcze 

- organizacje społeczne 

- organizacje turystyczne 

- podmioty działające w oparciu o 

partnerstwo publiczno-prywatne 

- przedsiębiorcy 
- Lasy Państwowe 
 i jego jednostki organizacyjne 
- kościoły i związki wyznaniowe 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki uczelni wyższych 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów i 
związków 
wyznaniowych. 

2015-2020 
 

2 mln 

 CEL. 

II.1.7.a. 

Budowa ścieżki 

dydaktycznej nr. 

1 – odbudowa 

historycznych 

kamieni 

granicznych 

między Koroną 

Polską a 

Księstwem 

Litewskim wraz 

z oznakowaniem 
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i promocją. 

 CEL. 

II.1.7.b. 

Budowa ścieżki 

dydaktycznej nr. 

2 – odbudowa 

historycznych 

bram do miasta 

w miniaturze 

wraz  

z oznakowaniem 

i promocją. 

 CEL. 

II.1.7.c. 

Budowa ścieżki 

dydaktycznej nr. 

3 – odbudowa 

historycznych 

parczewskich 

młynów w 

miniaturze  

(4 szt) wraz  

z oznakowaniem  

i promocją. 

 CEL. 

II.1.7.d. 

Budowa ścieżki 

dydaktycznej nr. 

4 – rewitalizacja 

gościńca 

królewskiego 

Parczew – 

Ostrów Lubelski 

(w ramach Szlaku 
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Jagiellońskiego  

w partnerstwie z: 

gminami, 

organizacją 

turystyczną 

„Jagielloński 

Szlak” i LGD 

„Jagiellońska 

Przystań”. 

CEL. 

II.1.8. 

Realizacja zintegrowanych 

inwestycji w ramach projektu 

partnerskiego Kanał Wieprz – 

Krzna. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 

i samorządowe 

SCHEMAT B: 

- jednostki sektora finansów 

publicznych posiadające 

osobowość prawną  

- podmioty działające w oparciu 

 o partnerstwo publiczno-

prywatne 

- przedsiębiorcy 
- Lasy Państwowe 
 i jego jednostki organizacyjne 
- kościoły i związki wyznaniowe 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyj-nych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 
Np. Zagospodarowanie 

zbiornika wodnego  
w ramach KWK  

(ok. 2,5mln) 
 

CEL. 

II.1.9. 

Zagospodarowanie 

potencjału akwenów 

SCHEMAT A: 

- JST 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

2015-2020 5 mln zł 
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wodnych gminy Parczew i ich 

otoczenia m.in. rzeki 

Tyśmienicy, zalewu 

miejskiego usytuowanego 

przy drodze wylotowej  

w kierunku Lubartowa. 

Ścieżki wokół rzek. 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 

i samorządowe 

SCHEMAT B: 

- jednostki sektora finansów 

publicznych posiadające 

osobowość prawną  

- podmioty działające w oparciu o 

partnerstwo publiczno-prywatne 

- przedsiębiorcy 
- Lasy Państwowe 
 i jego jednostki organizacyjne 
- kościoły i związki wyznaniowe 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

CEL. 

II.1.10. 

Opracowanie Strategii 

Rozwoju Produktu 

Turystycznego Gminy 

Parczew „Kraina Piwonii” 

(z rekomendacją włączenia 

do strategii Powiatu 

Parczewskiego i innych 

miejscowości spoza gminy 

Parczew). 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 

i samorządowe 

SCHEMAT B: 

- jednostki sektora finansów 

publicznych posiadające 

osobowość prawną  

- podmioty działające w oparciu o 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

2015-2020 25 tys. zł 
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partnerstwo publiczno-prywatne 

- przedsiębiorcy 
- Lasy Państwowe 
 i jego jednostki organizacyjne 
- kościoły i związki wyznaniowe 

CEL. 

II.1.11. 

Budowa infrastruktury pod 

działalność rekreacyjną  

i gospodarczą wykorzystującą 

lokalne zasoby cenne 

przyrodniczo i kulturowo: 

Parku Edukacyjno-

Rekreacyjnego „Krainy 

Piwonii” (w partnerstwie z 

uczelniami wyższymi; JST, 

organizacjami 

pozarządowymi; 

przedsiębiorcami). 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 

i samorządowe 

SCHEMAT B: 

- jednostki sektora finansów 

publicznych posiadające 

osobowość prawną  

- podmioty działające w oparciu o 

partnerstwo publiczno-prywatne 

- przedsiębiorcy 
- Lasy Państwowe 
 i jego jednostki organizacyjne 
- kościoły i związki wyznaniowe 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR, LOT; 

Środki partnerów 

publiczno-prywatnych. 

Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

2015-2020 Koszt całej 
inwestycji: 
20 mln zł 

(w tym: dofinansowanie 
UE ok. 14 mln) 

 
(por. Park Zoom Natury  
w Janowie Lubelskim). 

 CEL. 

II.1.11.a. 

I moduł Parku 

Edukacyjno-

Rekreacyjnego 

„Kraina Piwonii” 

– opracowanie 

dokumentacji  

i budowa Parku 

„Via Jagiellonica”  

z małymi 

obiektami 

muzealnymi 

multimedialnymi 

oraz 
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promenadami do 

spacerowania 

i atrakcjami 

dydaktycznymi 

ukazującymi 

dziedzictwo 

kulturalne terenu 

gminy Parczew 

typu: figury 

królów dynastii 

Jagiellonów, 

zbrojownia króla 

Władysława 

Jagiełło. 

 CEL. 

II.1.11.b. 

II moduł Parku 

Edukacyjno-

Rekreacyjnego 

„Kraina Piwonii” 

– opracowanie 

dokumentacji  

i budowa 

„Ekoparku Doliny 

Piwonii” 

tworzącego teren 

wypoczynkowy, 

uczący ekologii  

z atrakcjami 

wykorzystującymi 

zasoby wodne rz. 

2015-2020  
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Piwonii: 

zjeżdżalnie 

wodne, wodny 

labirynt, pociąg 

wodny. 

 CEL. 

II.1.11.c. 

III moduł Parku 

Edukacyjno-

Rekreacyjnego 

„Kraina Piwonii” 

– opracowanie 

dokumentacji  

i budowa „Parku 

Miniatur 

Jagiellońskich” 

zamków  

i budowli 

związanych 

z Jagiellonami – 

Wawel, 

Uniwersytet 

Jagielloński, 

Grunwald, Zamek 

Lubelski. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 

i samorządowe 

SCHEMAT B: 

- jednostki sektora finansów 

publicznych posiadające 

osobowość prawną  

- podmioty działające w oparciu o 

partnerstwo publiczno-prywatne 

- przedsiębiorcy 
- Lasy Państwowe 
 i jego jednostki organizacyjne 
- kościoły i związki wyznaniowe 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

2015-2022  

 CEL. 

II.1.11.d. 

IV moduł Parku 

Edukacyjno-

Rekreacyjnego 

„Kraina Piwonii” 

– opracowanie 

dokumentacji 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

2015-2022  
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i budowa ogrodu 

botanicznego – 

utworzenie bazy 

technicznej 

i centrum 

ochrony 

różnorodności 

biologicznej  

w oparciu o 

gatunki rodzime; 

prowadzenie 

naukowych prac 

badawczych. 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR, LOT; 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

CEL. 

II.1.12. 

Realizacja małej 

infrastruktury w celu ochrony 

zasobów przyrodniczych 

typu: budowa łowisk  

z sanitariatami oraz ławeczek 

i miejsc do rekreacji typu: 

altany. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 

i samorządowe 

SCHEMAT B: 

- jednostki sektora finansów 

publicznych posiadające 

osobowość prawną  

- podmioty działające w oparciu o 

partnerstwo publiczno-prywatne 

- przedsiębiorcy 
- Lasy Państwowe 
 i jego jednostki organizacyjne 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR, LOT; 

Środki partnerów publiczno-

prywatnych. 

Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków wyznaniowych. 

1 mln zł 
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- kościoły i związki wyznaniowe 

CEL. 

II.2.1. 

Utworzenie Inkubatora 

Przedsiębiorczości i Innowacji 

oraz promowanie 

przedsiębiorczości poprzez 

ułatwienie gospodarczego 

wykorzystania nowych 

pomysłów i sprzyjanie 

tworzeniu nowych firm. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 

i samorządowe 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR, LOT; 

Środki partnerów 

publiczno-prywatnych. 

Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

2015-2020 3 mln zł  
(jeżeli miałby być 

budowany i wyposażany) 

CEL 

II.2.2. 

Kompleksowe uzbrojenie 

i promocja terenów 

inwestycyjnych oraz dążenie 

do włączenia ich w Specjalną 

Strefę Ekonomiczną. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 
Spójności) lub PROW; 
 

2015-2020 6 mln zł 

CEL 

II.2.3. 

Wspieranie zatrudnienia  

i mobilności pracowników 

poprzez organizację 

warsztatów tematycznych 

dotyczących działalności 

budujących ofertę handlową 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 
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 i usługową „Krainy Piwonii”. - partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe 

Fundusze UE (np. Fundusz 
Spójności) lub PROW;  
 

CEL 

II.2.4. 

Organizacja szkoleń  

w ramach zapewnienia 

dostępu do zatrudnienia 

osobom poszukującym pracę  

przy obsłudze ruchu 

turystycznego. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe 
- jednostki edukacyjne 
- PUP 
SCHEMAT B: 
- przedsiębiorcy 
- uczelnie wyższe 
- LGD 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR, LOT; 

Środki partnerów 

publiczno-prywatnych. 

Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 

CEL 

II.2.5. 

Powołanie Fundacji Rozwoju 

i Promocji lub spółki celowej: 

„Kraina Piwonii”, 

opracowanie i wdrożenie 

„Strategii Promocji Gminy 

Parczew” wraz z określeniem 

tzw. produktu turystycznego 

i określenia marki gminy 

Parczew.  

Organizacja planów 

i działań promocyjnych, 

wyznaczenie i przeszkolenie 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

 
 

2015-2020 200 tys. zł 
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opiekunów marki „Kraina 

Piwonii”. 

CEL 

II.2.6. 

Wspieranie budowy 

partnerstw i projektów 

wzmacniających szkolnictwo 

zawodowe 

i dostosowanie oferty 

edukacyjnej do lokalnego 

rynku pracy. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe 
- jednostki edukacyjne 
SCHEMAT B: 
- przedsiębiorcy 
- podmioty działające w 
partnerstwie-publiczno-
prywatnym. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 

CEL 

II.2.7. 

Powołanie Społecznej Rady 

Biznesu przy Burmistrzu 

Gminy Parczew. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR, LOT; 

Środki partnerów 

publiczno-prywatnych. 

Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 

2015-2020 Bez kosztowe 
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wyznaniowych. 

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – 

PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

Odpowiedzialność Źródła 
finansowania 

Termin realizacji Przybliżony/szacowany 
koszt inwestycji 

CEL 

II.3.1. 

Wspierania efektywności 

energetycznej poprzez 

budowę niskoemisyjnego 

oświetlenia 

w gminie Parczew. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 
Spójności) lub PROW; 
 

2015-2020 1 mln zł 

CEL 

II.3.2. 

Budowa systemu 

monitoringu dla gminy 

Parczew oraz opracowanie 

projektu 

i budowa platformy 

elektronicznej wymiany 

informacji o bezpieczeństwie  

i porządku publicznym w 

gminie Parczew. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

2015-2020 600 tys. zł 

CEL 

II.3.3. 

Budowa i promowanie 

produkcji oraz dystrybucji 

odnawialnych źródeł energii 

ze szczególnym 

uwzględnieniem energii 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

2015-2030 30 mln zł 
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słonecznej, wodnej i biomasy  

w tym: budowa farmy 

fotowoltaicznej i wspieranie 

fotowoltaiki prosumenckiej. 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

SCHEMAT B: 
- przedsiębiorcy 
- podmioty działające w 
partnerstwie-publiczno-
prywatnym. 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR, LOT; 

Środki partnerów 

publiczno-prywatnych. 

Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

CEL 

II.3.4. 

Opracowanie 

planów/programów dla 

obszarów cennych 

przyrodniczo i stworzenie 

Innowacyjnego Ośrodka 

Edukacji Ekologicznej 

(wspólnie ze szkołami i 

Lasami Państwowymi oraz 

jego jednostkami 

organizacyjnymi). 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe 
- jednostki edukacyjne 
- Lasy Państwowe 
SCHEMAT B: 
- przedsiębiorcy 
- podmioty działające w 
partnerstwie-publiczno-
prywatnym. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

2015-2020 1 mln zł 

CEL 

II.3.5. 

Wsparcie rozwoju 

biogospodarki na terenie 

gminy Parczew. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów lub 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

2015-2020 
 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu bez wstępnej 
dokumentacji. 

 CEL 

II.3.5.a. 

Optymalizacja 

wykorzystania na 
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potrzeby 

biogospodarki 

bazy 

produkcyjnej  

w sektorze 

rolnym, leśnym 

i rybackim. 

akcji posiadają JST lub jej związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe 
- jednostki edukacyjne 
- szpitale 
SCHEMAT B: 
- przedsiębiorcy 
- podmioty działające w 
partnerstwie-publiczno-
prywatnym. 
Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR, LOT; 

Środki partnerów publiczno-

prywatnych. 

Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków wyznaniowych. 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

 CEL 

II.3.5.b. 

Wsparcie 

powiązań 

korporacyjnych 

w wybranych 

sektorach 

biogospodarki. 

2015-2020 
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CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – 

PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

Odpowiedzialność 
Beneficjenci 

Źródła 
finansowanie 

Termin 
Realizacji 

Przybliżony/szacowny 
koszt inwestycji 

CEL. 

III.1.1. 

Zrównoważony rozwój 

rolnictwa i tworzenie grup 

producenckich na terenach 

wiejskich oraz restrukturyzacja 

rolnictwa (odejście od 

rozdrobnienia gospodarstw 

rolnych na rzecz wielko 

produkcyjnych, scalanie 

gruntów). 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe 
- jednostki edukacyjne 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 

CEL 

III.1.2. 

Organizacja zaplecza 

edukacyjnego w Inkubatorze 

Przedsiębiorczości (który 

powstanie) i wspomaganie 

zakładania grup producenckich 

m.in.  owoców miękkich; ziół; 

kwiatów ogrodowych jak 

również wspomagająca 

zakładanie działalności 

wypływających  

z charakteru koncepcji gminy 

Parczew „Krainy Piwonii” np. 

produkcja kosmetyków 

naturalnych, produkcja 

parfarmaceutyków, szycie 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe 

 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

2015-2020 ok. 1 mln zł. 
 

Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 
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odzieży z naturalnych tkanin, 

produkcja ceramiki, produkcja 

pamiątek. 

CEL. 

III.1.3. 

Wsparcie zakładów 

przetwórstwa rolno-

spożywczego. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe 
SCHEMAT B: 
- przedsiębiorcy 
- podmioty działające w 
partnerstwie-publiczno-
prywatnym 
- rolnicy 
- grupy producenckie 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR, LOT; 

Środki partnerów 

publiczno-prywatnych. 

Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 

CEL. 

III.1.4. 

Wsparcie ogrodnictwa 

i gospodarstw produkujących 

zioła. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe 
SCHEMAT B: 
- przedsiębiorcy 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 
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- podmioty działające w 
partnerstwie-publiczno-
prywatnym 
- rolnicy 
- grupy producenckie 

CEL. 

III.1.5. 

Edukacja i podnoszenie 

kompetencji rolników. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe 
- instytucje naukowe 
 i badawczo-rozwojowe 
- instytucje oświatowe 
SCHEMAT B: 
- przedsiębiorcy 
- podmioty działające w 
partnerstwie-publiczno-
prywatnym 
- rolnicy 
- grupy producenckie 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 

CEL. 

III.2.1. 

Wsparcie tworzenia i rozwoju 

rynków hurtowych – giełdy 

rybnej. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki partnerów 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 
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- jednostki rządowe 
i samorządowe 
SCHEMAT B: 
- przedsiębiorcy 
- podmioty działające w 
partnerstwie-publiczno-
prywatnym 
- rolnicy 
- grupy producenckie 
-agencje rolne 

publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

CEL 

III.2.2. 

Wsparcie zakładów 

przetwórstwa rybnego 

i gospodarki rybackiej. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe 
- instytucje naukowe 
 i badawczo-rozwojowe 
SCHEMAT B: 
- przedsiębiorcy 
- podmioty działające w 
partnerstwie-publiczno-
prywatnym 
- rolnicy 
- LGR 
- grupy producenckie 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR 

Środki partnerów 
publiczno-prywatnych. 
Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 

CEL 

III.2.3. 

Uzupełnienie sieci dróg 

i wyposażenie w infrastrukturę 

komunalną terenów pod nowe 

gospodarstwa rybackie. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 
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w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe 
SCHEMAT B: 
- podmioty działające w 
partnerstwie-publiczno-
prywatnym 
- rolnicy 
- grupy producenckie 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR, LOT; 

Środki partnerów 

publiczno-prywatnych. 

Środki Lasów Państwowych. 
Środki przedsiębiorców. 

Środki kościołów  
i związków 
wyznaniowych. 

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE – 

PRIORYTETY INWESTYCYJNE. 

Odpowiedzialność 
Beneficjenci 

Źródła 
finansowania 

  

CEL 

III.3.1. 

Opracowanie programu 

rozwoju i wsparcie ekonomii 

społecznej. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe  

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR, LOT; 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 

CEL 

III.3.2. 

Opracowanie programu 

partnerskiego rozwoju, 

wsparcia oraz promocji 

gospodarstw agroturystycznych 

jako jednej 

z najważniejszych dziedzin 

pozarolniczej działalności 

gospodarczej. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR, 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 
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CEL 

III.3.3. 

Planowanie i rozwój działań 

(szkolenia, doradztwo, pomoc 

finansowa) zmierzających do 

minimalizacji osób 

wykluczonych społecznie. 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW. 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 

CEL 

III.3.4. 

Wsparcie gospodarki społecznej 

i przedsiębiorstw społecznych. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki LGD, LGR. 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 

CEL III. 

3.5. 

Zapobieganie i ograniczanie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej i promowanie 

dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej, 

podstawowej 

i ponadpodstawowej. 

SCHEMAT A: 

- JST 

- jednostki organizacyjne JST  

- spółki prawa handlowego,  

w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST lub jej 

związki. 

- partnerstwa JST 

- organizacje pozarządowe 

- jednostki rządowe 
i samorządowe 
- instytucje oświatowe 
- instytucje naukowe oraz 
badawczo-rozwojowe 

Budżet własny gminy  

(w tym: pożyczki 

i kredyty); 

Środki publiczne jednostek 

organizacyjnych 

JST; 

Fundusze UE (np. Fundusz 

Spójności) lub PROW; 

Środki - instytucji naukowe 

oraz badawczo-rozwojowe 

 

2015-2020 Brak możliwości 
oszacowania kosztów 

programu. 
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IX. REKOMENDACJE I ODWOŁANIE SIĘ DO 

DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH.  

 

 Wskazanie dokumentów o charakterze strategicznym obowiązujących dla 

danego sektora / branży lub dla regionu wraz z konkretnymi zapisami, w które wpisuje 

się realizacja przedsięwzięcia priorytetowego ujętego w Strategii Rozwoju Gminy 

Parczew 2014-2020. 

 

LP. NAZWA DOKUMENTU POZIOM 
DOKUMENTU 
STRATEGICZNEGO  
(NP.KRAJOWY, 
REGIONALNY) 

WYKAZANIE ZBIEŻNOŚCI Z CELAMI 
OKREŚLONYMI W DANYM 
DOKUMENCIE 
STRATEGICZNYM 

1. Strategia Innowacyjności  
i Efektywności Gospodarki 
„Dynamiczna Polska 
2020” 

 
Krajowy 

Strategia zakłada realizację  
następujących celów:  
1) dostosowanie otoczenia  
Regulacyjnego 
i finansowego do  
potrzeb innowacyjnej  
i efektywnej  
gospodarki,  
2) stymulowanie innowacyjności  
poprzez wzrost efektywności wiedzy 
i pracy,  
3) wzrost efektywności wykorzystania  
zasobów naturalnych  
i surowców,  
4) wzrost umiędzynarodowienia  
polskiej gospodarki.  
 
Realizacja wnioskowanej inwestycji,  
polegająca m.in. na działaniach  
w zakresie ochrony środowiska czy  
wykorzystania istniejących zasobów  
naturalnych bezpośrednio realizuje cel  
nr 2 SRGP. 

2. Strategia Rozwoju 
Transportu  
do 2020 r.  
(z perspektywą do  
2030 roku) 

Krajowy Główny cel SRT odnosi się zarówno do 
utworzenia zintegrowanego systemu 
transportowego przez inwestycje  
w infrastrukturę transportową, jak 
i wykreowania sprzyjających warunków  
dla sprawnego funkcjonowania  
rynków transportowych oraz rozwoju 
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efektywnych systemów  
przewozowych. Realizacja głównego 
celu transportowego  
w perspektywie 2020r. i dalszej, wiąże 
się z realizacją pięciu  
celów szczegółowych, właściwych dla 
każdej z gałęzi transportu, tj:  
1. stworzenie nowoczesnej i spójnej  
sieci infrastruktury transportowej,  
2. poprawę sposobu organizacji 
i zarządzania systemem transportowym,  
3. poprawę bezpieczeństwa  
użytkowników ruchu oraz  
przewożonych towarów,  
4. ograniczanie negatywnego wpływu  
transportu na środowisko,  
5 zbudowanie racjonalnego modelu  
finansowania inwestycji  
infrastrukturalnych.  
Wnioskowana inwestycja  
bezpośrednio realizuje cele Strategii  
poprzez m.in. budowę parkingów 
czy zakup pojazdów typu  
rowery usprawniających komunikację. 

3. Strategia Bezpieczeństwo  
Energetyczne 
i Środowisko 

Krajowy Cele Strategii odnoszą się do działań  
mających na celu zapewnienie  
bezpieczeństwa energetycznego  
z uwzględnieniem polityki ochrony  
środowiska. Wyróżniono 3 główne  
cele:  
Cel 1. Zrównoważone  
gospodarowanie  
zasobami środowiska.  
Cel 2. Zapewnienie gospodarce  
krajowej bezpiecznego 
i konkurencyjnego zaopatrzenia  
w energię  
Cel 3. Poprawa stanu  
Środowiska  
SRGP polega m.in. na wykonaniu  
energooszczędnego oświetlenia, 
wykorzystanie zasobów energii 
odnawialnej, zagospodarowania 
zbiorników wodnych i rzek.  
bezpośrednio realizuje cele OŚ. 

4. Strategia Rozwoju 
Kapitału  
Społecznego 

Krajowy Strategia Rozwoju Kapitału  
Społecznego 2020 została przyjęta na 
mocy Uchwały Nr 61 Rady Ministrów 
z dnia 26 marca 2013r.  
W dokumencie wskazano m.in., że  
jednym z wyzwań rozwojowych dla  
polityki publicznej w zakresie  
wzmacniania kapitału społecznego  
w Polsce do 2020 jest poprawa  
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wykorzystania potencjału kulturowego  
i kreatywnego w budowaniu kapitału  
społecznego.  
Cel główny Strategii określono  
następująco: Wzmocnienie udziału  
kapitału społecznego w rozwoju  
społeczno - gospodarczym Polski.  
Powyższy cel będzie realizowany przez  
cztery cele szczegółowe:  
Cel 1. Kształtowanie postaw  
sprzyjających kooperacji, kreatywności  
oraz komunikacji.  
Cel 2. Poprawa mechanizmów  
partycypacji społecznej i wpływu  
obywateli na życie publiczne.  
Cel 3. Usprawnienie procesów  
komunikacji społecznej oraz wymiany 
wiedzy.  
Cel 4. Rozwój i efektywne  
wykorzystanie potencjału kulturowego i 
kreatywnego.  
Cele SRGP w sposób  
bezpośredni wpisują się w realizację   
Strategia Rozwoju Kapitału  
Społecznego m.in.  
wykształcenie specjalizacji rozwojowych 
gminy Parczew poprzez wykorzystanie 
zasobów przyrodniczych, wodnych, 
dziedzictwa kulturowego i atrakcji 
turystycznych, przeciwdziałanie 
bezrobociu i zwiększenie kwalifikacji 
zawodowej mieszkańców oraz budowa 
sprawnej informacji gospodarczej 
sprzyjającej rozwojowi 
przedsiębiorczości w gminie Parczew. 

5. Krajowa Strategia 
Rozwoju  
Regionalnego 2010-2020 –  
Regiony, Miasta, Obszary  
Wiejskie 

Krajowy 13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła  
„Krajową Strategię Rozwoju  
Regionalnego 2010-2020: Regiony,  
Miasta, Obszary wiejskie” (KSRR), tj.  
kompleksowy średniookresowy  
dokument strategiczny odnoszący się  
do prowadzenia polityki rozwoju  
społeczno-gospodarczego kraju  
w ujęciu wojewódzkim, którego  
przygotowanie przewiduje Ustawa 
z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie  
niektórych ustaw w związku 
z wdrażaniem funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności (Dz.U. 2008 nr 216  
poz. 1370). Dokument ten określa cele 
i priorytety rozwoju Polski w wymiarze  
terytorialnym, zasady i instrumenty  
polityki regionalnej, nową rolę  
regionów w ramach polityki  
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regionalnej oraz zarys mechanizmu  
koordynacji działań podejmowanych  
przez poszczególne resorty.   
Projekt wpisuje się w strategiczny cel  
polityki regionalnej sformułowany 
w dokumencie jako: „efektywne 
regionalnych i innych terytorialnych  
potencjałów rozwojowych dla  
osiągania celów rozwoju kraju –  
wzrostu, zatrudnienia i spójności  
w horyzoncie długookresowym”.   
Rozwinięcie celu strategicznego  
stanowią cele polityki regionalnej do  
2020 roku określone w KSRR, w tym:  
1. Wspomaganie wzrostu  
konkurencyjności regionów  
(„konkurencyjność”),  
2. Budowanie spójności terytorialnej 
i przeciwdziałanie marginalizacji  
obszarów problemowych („spójność”),  
3. Tworzenie warunków dla skutecznej,  
efektywnej i partnerskiej realizacji  
działań ukierunkowanych terytorialnie  
(„sprawność”). Realizacja SRGP stanie 
się środkiem do osiągnięcia celu 
określonego jako „konkurencyjność” 
(w aspekcie budowania potencjału  
rekreacyjno-wypoczynkowego 
i turystycznego regionu) oraz spójność 
(produkt turystyczny i marka gminy 
„Kraina Piwonii” a również sprawność tj. 
działania partnerskie. 

6. Strategia Rozwoju 
Województwa 
Lubelskiego 2014-2020 

Regionalny Z punktu widzenia Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego ważne jest 
odniesienie się do poszczególnych celów 
strategii Europa 2020. 
Obszar strategicznego wsparcia: obszary 
gospodarczego wykorzystania walorów 
przyrodniczych i kulturowych (7.4. str. 
81); obszar ochrony i kształtowania 
zasobów wodnych (7.6. str. 82); obszar 
nowoczesna wieś (7.7. st. 83).  
SRGP realizuje m.in. następujące cele 
tematyczne SRWL: 
cel 1/CO 1.2. Wspieranie 
ponadlokalnych funkcji miast; cel 2/CO 
2.1. Poprawa warunków dla wzrostu 
towarowości  
i konkurencyjności gospodarstw,  
cel 2/CO 2.2. Rozwój przetwórstwa 
rolno-spożywczego; cel 2/CO 2.3. 
Wzmocnienie doradztwa rolniczego 
oraz promowanie i wspieranie inicjatyw 
współpracy rolników; cel 2/CO 2.4. 
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Wspieranie przedsiębiorczości na wsi  
i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy 
na obszarach wiejskich, cel 2/CO 2.5. 
Wyposażenie obszarów wiejskich  
w infrastrukturę transportową, 
komunalną, energetyczną; 
cel 3 – Selektywne zwiększenie 
potencjały wiedzy, kwalifikacji, 
zaawansowanych technologicznego, 
przedsiębiorczości i innowacyjności 
regionu 3/CO 3.1. Wspieranie 
najbardziej perspektywicznych 
kierunków badań i komercjalizacji ich 
wyników; 3/CO 3.4. Rozwijanie systemu 
kształcenia dostosowanego do specyfiki 
regionu, cel 3/CO 3.5. Wspieranie 
małych i średnich przedsiębiorstw cel 
3/CO 3.6. Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego;  
cel 4 – Funkcjonalna, przestrzenna, 
społeczna i kulturowa integracja regionu 
cel 4/CO 4.1. Poprawa wewnętrznego 
skomunikowania regionu, cel 4/CO 4.2. 
Wspieranie włączenia społecznego, cel 
4/CO 4.3. Wzmacnianie społecznej 
tożsamości regionalnej i rozwijanie więzi 
współpracy wewnątrz regionalnej, cel 
4/CO 4.5. Racjonalne i efektywne 
wykorzystanie zasobów przyrody dla 
potrzeb gospodarczych  
i rekreacyjnych przy zachowaniu 
ochronie walorów środowiska 
przyrodniczego. 

7. Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Lubelskiego 2014-2020 

Regionalny Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego 2014-2020, 
SRGP realizuje w obarach 
następujących celów:  
cel 1 Wzmacnianie badań naukowych, 
rozwoju technologicznego i innowacji – 

PI 1.2. Promowanie inwestycji 

przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań 
między przedsiębiorstwami;  
cel 2 Zwiększenie dostępności stopnia 
wykorzystania i jakości technologii 
informacyjno-komunikacyjnych – 

PI.2.3. Wzmacnianie zastosowania 

rozwiązań cyfrowych;  
cel 3/ – Podnoszenie konkurencyjności 

MŚP – PI. 3.1. Promowanie 

przedsiębiorczości, PI. 3.4. Wspieranie 

zdolności MŚP do udziału w procesach 
wzrostu innowacji;  
cel 4 Wspierania przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną we 
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wszystkich sektorach – PI. 4.1. 

Promowanie produkcji i dystrybucji 

odnawialnych źródeł energii; PI. 4.3. 

Wspieranie efektywności energetycznej  
i wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii e sektorze publicznych  

i mieszkaniowym; PI. 4.5. Promowanie 

strategii niskoemisyjnych dla wszystkich 
typów obszarów, w szczególności na 
obszarach miejskich, wspieranie 
zrównoważonego transportu 
miejskiego oraz podejmowania 
odpowiednich działań adaptacyjnych 
i mitygacyjnych;  
cel 5 – Promowanie dostosowania do 
zmian klimatu, zapobiegania ryzyku  

i zarządzania ryzykiem – PI. 5.1. 

Promowanie inwestycji 
ukierunkowanych na konkretne ryzyka, 
zapewniających odporność na klęski 
żywiołowe oraz stworzenie systemów 
zarządzania klęskami żywiołowymi;  
cel 6 Ochrona środowiska naturalnego 
i wspieranie efektywności 

wykorzystania zasobów – PI. 6.2. 

Zagospodarowanie potrzeb w zakresie 
inwestycji w sektorze gospodarki 
wodnej, tak aby wypełnić zobowiązania 

wynikające z prawa unijnego, PI. 6.3. 

Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego, PI. 6.4. 

Ochrona i przywrócenie różnorodności 
biologicznej, ochrona i rekultywacja 
gleby oraz promowanie usług 
ekosystemowych, w tym programu 
Natura 2000 oraz zielnej infrastruktury, 

PI. 6.5. Działania mające na celu 

poprawę stanu środowiska miejskiego, 
rekultywację terenów 
poprzemysłowych  
i redukcję zanieczyszczenia powietrza; 
cel 7 – Promowanie zrównoważonego 
transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur 

sieciowych – PI. 7.2. Zwiększenie 

mobilności regionalnej poprzez łączenie 
węzłów drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, 

PI. 7.4. Rozwój i rehabilitacja 

kompleksowego, nowoczesnego  
i interoperacyjnego systemu transportu 
kolejowego;  
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cel 8 – Wspieranie zatrudnienia  

i mobilności pracowników – PI. 8.5. 

Zapewnienie dostępu do zatrudnienia 
osobom poszukującym pracy 
i nieaktywnych zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspierania 
mobilności pracowników;  

PI. 8.7. Samozatrudnienie, 

przedsiębiorczość oraz tworzenie 

nowych miejsc pracy; PI. 8.8. 

Równouprawnienie płci oraz godzenie 
życia zawodowego i prywatnego,  

PI. 8.9. Adaptacja pracowników 

przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 

zmian, PI. 8.10. Aktywne i zdrowe 

starzenie się,  
cel 9 – Promowanie włączenia 
społecznego, walka z ubóstwem  

i wszelką dyskryminacją, P.I. 9.1  

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  
i społeczną, które przyczyniają się do 
rozwoju krajowego, regionalnego  
i lokalnego, zmniejszania nierówności  
w zakresie stanu zdrowia, promowanie 
włączenia społecznego poprzez lepszy 
dostęp do usług społecznych, 
kulturalnych i rekreacyjnych, oraz 
przejścia z usług instytucjonalnych na 
usługi na poziomie społeczności 

lokalnych; PI. 9.2 Wspieranie 

rewitalizacji fizycznej, gospodarczej  
i społecznej ubogich społeczności na 

obszarach miejskich i wiejskich, PI. 9.4 

Aktywne włączenie, w tym z myślą  
o promowaniu równych szans oraz 
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie; PI 9.7 Ułatwianie 

dostępu do przystępnych cenowo, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, 
w tym opieki zdrowotnej i usług 
socjalnych  świadczonych w interesie 

ogólnym, PI. 9.8 Wspieranie 

przedsiębiorczości społecznej i integracji 
zawodowej w przedsiębiorstwach 
społecznych oraz ekonomii społecznej  
i solidarnej w celu ułatwiania dostępu 
do zatrudnienia;  
cel 10 
Inwestowanie w kształcenie, szkolenie 
oraz szkolenie zawodowe na rzecz 
zdobywania umiejętności i uczenia się 

przez całe życie – PI. 10.1 
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Ograniczenie i zapobieganie 
przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej oraz zapewnianie równego 
dostępu do dobrej jakości wczesnej 
edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego  
i ponadgimnazjalnego,  
z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych  ścieżek 
kształcenia umożliwiających ponowne 

podjęcie kształcenia i szkolenia; PI. 10.3 

Wyrównywanie dostępu do uczenia się 
przez całe życie o charakterze 
formalnym, nieformalnym  
i pozaformalnym wszystkich grup 
wiekowych, poszerzanie wiedzy, 
podnoszenie umiejętności i kompetencji 
siły roboczej oraz promowanie 
elastycznych  ścieżek kształcenia, w tym 
poprzez doradztwo zawodowe 
i potwierdzanie nabytych kompetencji; 

PI. 10.4 Lepsze dostosowanie systemów 

kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu 
kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 
wzmacnianie systemów kształcenia 
i szkolenia zawodowego i ich jakości,  
w tym poprzez mechanizmy 
prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania 
oraz tworzenia i rozwoju systemów 
uczenia się poprzez praktyczną naukę 
zawodu realizowaną w ścisłej 

współpracy z pracodawcami; PI. 10.5  

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie 
oraz szkolenie zawodowe na rzecz 
zdobywania umiejętności i uczenia się 
przez całe życie poprzez rozwój 
infrastruktury edukacyjnej  
i szkoleniowej. 

8. Regionalna Strategia 
Innowacji WL do 2020. 

Regionalny SRGP realizuje cel nadrzędny RSI WL tj. 
Rozwój wybranych sektorów 
biogospodarki, usług medycznych 
i prozdrowotnych, informatyki  
i automatyki oraz energetyki 
niskoemisyjnej, tworzących wzajemnie 
powiązane i synergiczne obszary 
inteligentnych specjalizacji 
województwa lubelskiego. Specjalny 
kierunek realizacji celów dotyczy: 

Cel 1.1. Wzrost liczby podmiotów 

działających w branżach związanych  
z inteligentnymi specjalizacjami regionu 
ze szczególnym uwzględnieniem nowo 
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powstających firm innowacyjnych;  

Cel 1.2. Poprawa poziomu 

innowacyjności podmiotów działających 
w branżach związanych z inteligentnymi 
specjalizacjami regionu; 

Cel 1.3. Rozwój współpracy sieciowej  

i powiązań kooperacyjnych podmiotów 
działających w obszarach inteligentnych 
specjalizacji regionu; 

Cel 3.1. Wzmocnienie zdolności 

instytucji otoczenia biznesu do 
świadczenia proinnowacyjnych usług na 
rzecz podmiotów działających  
w obszarach inteligentnych specjalizacji; 

Cel 3.2. Rozwój sprawnej i otwartej na 

innowacje administracji publicznej; 

Cel 3.3. Kształtowanie postaw 

kreatywności i innowacyjności 
w procesie kształcenia kadr na potrzeby 
rozwoju obszarów inteligentnych 
specjalizacji regionu. 

9. Wojewódzki Wieloletni 
Program Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa 
Lubelskiego na rok 2013 
i lata następne. 

Regionalny Od wielu lat Województwo Lubelskie 
wspiera zadania, które mają na celu 
rozwój sportu oraz rozwój inwestycji 
sportowych, angażując się  
w sprawę budowy i modernizacji 
infrastruktury sportowej na terenie 
województwa lubelskiego tworzy od 
1999 roku Wojewódzki Wieloletni 
Program Rozwoju Bazy Sportowej. 
Podstawą do tworzenia Wojewódzkiego 
Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej jest Rozporządzenie Ministra 
Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 
2010 r. w sprawie dofinansowania 
zadań ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156 
poz.1051). Ilość objętych 
dofinansowaniem inwestycji zależy od 
wysokości limitu środków przyznanego 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki co 
roku dla województwa. 
 
Przy konstruowaniu SRGP zwrócono 
uwagę na preferencje Wojewódzkiego 
Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej: budowę hal sportowych, 
przez co rozumie się obiekt posiadający 
pomieszczenie jednoprzestrzenne o 
wymiarach poziomego rzutu 
budowlanego ograniczonego 
elementami ścian, słupów lub innych 
stałych przeszkód konstrukcji bądź 
wyposażenia stałego niebędącego 
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wyposażeniem sportowym: nie 
mniejszych niż 19,0 x 36,0 m, co 
umożliwia rozgrywki piłki siatkowej, 
koszykówki, tenisa itp., z zachowaniem 
regulacji umożliwiających 
przeprowadzenie rozgrywek 
sportowych rangi mistrzowskiej lub 
ogólnopolskiej; budowę terenowych 
urządzeń sportowych, przez co rozumie 
się budowę boisk (w tym boisk do piłki 
plażowej), kortów tenisowych, bieżni, 
skoczni, rzutni, trybun oraz 
bezpośrednio związane z budową tych 
urządzeń przygotowanie, uzbrojenie i 
zagospodarowanie terenu 
kosztorysową, pozwolenie na budowę 
oraz na realizację, których udzielenie 
zamówienia nastąpiło w trybie ustawy 
Prawo zamówień publicznych, posiada 
aktualne zbiorcze zestawienie kosztów 
oraz harmonogram rzeczowo–
finansowy. dofinansowania ze środków 
z dopłat wynosi 100 tys. zł.  
W wyjątkowych przypadkach, gdy 
obiekt jest realizowany przez gminę 
wiejską lub modernizowany bądź 
remontowany minimalna kwota 
dofinansowania wynosi 50 tys 

10. Strategia przewidywania  
i zarządzania zmianą 
gospodarczą w aspekcie 
rozwoju potencjału 
odnawialnych źródeł 
energii na lata 2012-2019 
dla powiatów bialskiego  
i parczewskiego. 

Regionalny SRGP uwzględnia założenia i cele 
„Strategia przewidywania  
i zarządzania zmianą gospodarczą  
w aspekcie rozwoju potencjału 
odnawialnych źródeł energii na lata 
2012-2019 dla powiatów bialskiego  
i parczewskiego” w zakresie: rozwóju 
gospodarczego obszaru Partnerstwa 
poprzez zrównoważone wykorzystanie 
lokalnych źródeł energii odnawialnej 
oraz poprawę efektywności 
energetycznej; partnerstwo przykładem 
dla otoczenia w zakresie dobrych 
praktyk wykorzystania lokalnych 
zasobów OZE i działań prowadzących do 
zmniejszenia zapotrzebowania na 
energię elektryczną i cieplną. 

11. „Plan gospodarki 
odpadami komunalnymi 
dla województwa 
lubelskiego 2017” 
Samorząd Województwa 
Lubelskiego, Lublin 2012; 

Regionalny Cele Planu, z którymi zgodna jest 
Strategia: 
1. Objęcie zorganizowaną zbiórką 
odpadów wszystkich mieszkańców 
województwa, 
2. Działania zmierzające do 
zapobiegania i minimalizacji 
powstawania odpadów, 
3. Podnoszenie świadomości społecznej 
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obywateli w zakresie gospodarki 
odpadami, 
4. Wprowadzenie systemowej 
gospodarki odpadami komunalnymi  
w układzie ponadlokalnym, w tym 
budowa zakładów zagospodarowania 
odpadów (sortowanie, kompostowanie, 
obiekty termicznego unieszkodliwiania 
odpadów, składowiska o funkcji 
ponadlokalnej), 
5. Utrzymanie przez Gminy lub powiaty 
kontroli nad zakładami przetwarzania 
odpadów komunalnych, 
6. Podniesienie skuteczności 
selektywnej zbiórki odpadów, 
7. Działania wspomagające prawidłowe 
postępowanie z odpadami w zakresie 
zbierania, transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania, 
8. Zbiórka i transport odpadów, 
9. Popularyzacja kompostowania 
odpadów organicznych przez 
mieszkańców we własnym zakresie. 

12. Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. 

Krajowy 
 

PROW 2014-2020 został opracowywany 
na podstawie przepisów Unii 
Europejskiej, w szczególności 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE). Zgodnie  
z przepisami Unii Europejskiej program 
rozwoju obszarów wiejskich jest 
wkomponowany w całościowy system 
polityki rozwoju kraju, w szczególności 
poprzez mechanizm Umowy 
Partnerstwa. Celem głównym Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 będzie poprawa 
konkurencyjności rolnictwa, 
zrównoważone zarządzanie zasobami 
naturalnymi i działania w dziedzinie 
klimatu oraz zrównoważony rozwój 
terytorialny obszarów wiejskich. 
PROW 2014 – 2020 będzie realizował 
wszystkie sześć priorytetów 
wyznaczonych dla unijnej polityki 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2014 – 2020, a mianowice: 
1. Ułatwianie transferu wiedzy 
 i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na 
obszarach wiejskich. 
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich 
rodzajów gospodarki rolnej  
i zwiększenie rentowności gospodarstw 
rolnych. 
3. Poprawa organizacji łańcucha 
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żywnościowego i promowanie 
zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 
4. Odtwarzanie, chronienie  
i wzmacnianie ekosystemów zależnych 
od rolnictwa i leśnictwa. 
5. Wspieranie efektywnego 
gospodarowania zasobami  
i przechodzenia na gospodarkę 
niskoemisyjną i odporną na zmianę 
klimatu w sektorach: rolnym, 
spożywczym i leśnym. 
6. Zwiększanie włączenia społecznego, 
ograniczanie ubóstwa i promowanie 
rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich. 
W tym zakresie SRGP jest zbieżna  
z celami PROW szczególnie w obszarze 
„Nowoczesna wieś” oraz w obszarze 
Wsparcie konkurencyjnej i innowacyjnej 
gospodarki. 

13. Program Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020 

Krajowy POIŚ realizowany zgodnie z zasadą 
zintegrowanego podejścia 
terytorialnego zakłada, że obszary 
wiejskie będą adresatem wsparcia 
o charakterze bezpośrednim oraz 
pośrednim. Główne kierunki działań 
wspierające rozwój i przekształcenia na 
tych obszarach będą dotyczyć ochrony 
środowiska naturalnego, w tym 
przywracania i ochrony cennych 
zasobów przyrodniczych na tych 
obszarach, wytwarzania i dystrybucji 
odnawialnych źródeł energii, budowy 
infrastruktury transportowej 
i energetycznej: 2.2.1. Oś Priorytetowa 
I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; 
2.2.2. Oś Priorytetowa II: Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu; 2.2.3. Oś Priorytetowa III: 
Rozwój infrastruktury transportowej 
przyjaznej dla środowiska i ważnej 
w skali europejskiej; 2.2.4. Oś 
Priorytetowa IV: Zwiększenie 
dostępności do transportowej sieci 
europejskiej; 2.2.5. Oś Priorytetowa V: 
Poprawa bezpieczeństwa 
energetycznego; 2.2.6. Oś Priorytetowa 
VI: Ochrona i rozwój dziedzictwa 
kulturowego; .2.7. Oś Priorytetowa VII: 
Wzmocnienie strategicznej 
infrastruktury ochrony zdrowia.  
W tym zakresie SRGP jest zgodna z POIŚ.  

14. Program Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 

Krajowy SRGP będzie szczególnie realizować cele 
zbieżne z następującymi osiami 
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programu: Oś I osoby młode na rynku 
pracy, Oś II Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 
i rozwoju, Oś IV Innowacje społeczne  
i współpraca ponadnarodowa. 

15. Program Polska Cyfrowa 
2014-2020 

Krajowy SRGP będzie realizować cele, które 
określają poszczególne kierunki 
określone w: Osi priorytetowej 
I. Powszechny dostęp do szybkiego 
internetu; Osi priorytetowej II. E-
Administracja i otwarty rząd oraz Osi 
priorytetowej III. Cyfrowa aktywizacja 
społeczeństwa. 

16. Program Polska 
Wschodnia 2014-2020 

Krajowy SRGP będzie realizować cele, które 
określają poszczególne kierunki 
określone przez: Oś Priorytetowa I – 
Innowacyjna Polska Wschodnia; Oś 
Priorytetowa II – Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia; Oś Priorytetowa III – 
Nowoczesna Infrastruktura 
Transportowa; Oś Priorytetowa IV – 
Ponadregionalna Infrastruktura 
Kolejowa. 

17.  Programem Ochrony 
Środowiska Województwa 
Lubelskiego. 

Regionalny Zgodność z Programem: 
1. Ochrona obszarów cennych 
przyrodniczo i krajobrazowo przed 
przemysłem, wprowadzenie systemu 
zarządzania środowiskiem, 
minimalizacja odpadów przemysłowych, 
2. Przetwórstwo: Uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej, 
3. Zrównoważony rozwój, promocja 
proekologicznych zachowań, 
4. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 
wykorzystanie alternatywnych źródeł 
energii, programy oszczędzania energii, 
5. Promocja ekologicznych metod 
gospodarowania, stworzenie zaplecza 
dla rolnictwa ekologicznego, promocja 
agroturystyki, uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej, 
uporządkowanie gospodarki odpadami  
i gospodarki cieplnej, 
6. Ochrona wód, zwiększenie retencji, 
7. Edukacja ekologiczna, 
8. Wspieranie turystyki przyjaznej 
środowisku, rozwój infrastruktury 
turystycznej, ograniczona dostępność 
terenów przyrodniczych, rozwój 
terenów rekreacyjnych w pobliżu miast, 
9. Ochrona bioróżnorodności, 
racjonalna gospodarka surowcami 
mineralnymi, racjonalna gospodarka 



SRGP 2014-2020 320 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW  2014-2020,                                                                                  

oprac. esse  Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. | Poufne 

 
 

zasobami wodnymi, zwiększenie 
lesistości, poprawa stanu czystości wód, 
ochrona powietrza. 
 
 

18. Programie Operacyjnym 
„Rybactwo i Morze” (PO 
RYBY 2014 – 2020). 

Krajowy Wsparcie na rzecz realizacji lokalnych 
strategii rozwoju można przyznać dla 
następujących priorytetów: dążenie do 
maksymalizowania udziału sektorów 
rybołówstwa i akwakultury 
w zrównoważonym rozwoju 
przybrzeżnych i położonych w głębi lądu 
obszarów rybackich; dążenie do 
zagwarantowania, że lokalne 
społeczności w pełni wykorzystują 
możliwości oferowane przez rozwój 
gospodarki morskiej i obszarów 
przybrzeżnych oraz czerpią z tych 
możliwości korzyści. 
SRGP jest zbieżna z: 
Priorytetem 4. Zatrudnienie i spójność 
terytorialna na obszarach rybackich: 
1.Podnoszenie wartości produktów, 
tworzenie miejsc pracy i promowanie 
innowacji na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury; 
3.Wspieranie i wykorzystywanie atutów 
środowiska naturalnego na obszarach 
rybackich, w tym operacji na rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu; 
4.Promowanie dobrostanu społecznego 
i dziedzictwa kulturowego na obszarach 
rybackich, w tym morskiego dziedzictwa 
kulturowego; 
5.Powierzenie społecznościom rybackim 
ważniejszej roli w rozwoju lokalnym  
i zarządzaniu lokalnymi zasobami 
rybołówstwa i działalnością morską. 
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ROZDZIAŁ X. WSKAZANIA W ZAKRESIE 

KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI. 

 

1. Wartość wskaźników osiągnięć Strategii Rozwoju Gminy 

Parczew. 

 Wartość wskaźników osiągnięć Strategii Rozwoju Gminy Parczew można 

zidentyfikować na podstawie kumulacji wskaźników, które są lub zostaną określone dla 

poszczególnych projektów lub zostaną sprecyzowane w trakcie ostatecznego 

opracowania wniosków i dokumentacji projektów będących przedmiotem aplikacji do 

RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020. Osiągnięcie poszczególnych wskaźników 

uzależnione jest od realizacji projektów przy znaczącym udziale funduszy 

strukturalnych. Podane w strategii wskaźniki obejmują efekty realizacji projektów, 

których rozpoczęcie planuje się w latach 2014-2020. Znaczna część wskaźników 

wyższego poziomu (tzn. rezultaty) zostaną określone dopiero podczas realizacji studiów 

wykonalności dla poszczególnych inwestycji, gdzie wykazuje się bezpośredni wpływ 

projektów na otoczenie społeczno-gospodarcze. Ze względu na ograniczone środki 

finansowe gminy, realizacja dużej części projektów zależy od otrzymania 

dofinansowania z EFRR, Funduszu Spójności lub/i innych źródeł zewnętrznych. Biorąc 

pod uwagę budżet jednostki oraz duży niedobór środków w stosunku do potrzeb 

zagwarantowanych w RPO, projekty te będą miały charakter zastępczy, tzn. będą 

realizowane tylko te, które zostaną pozytywnie rozpatrzone przez odpowiednie 

Instytucje Zarządzające Programami Operacyjnymi. 

 Efekty realizacji projektów za względu na zróżnicowaną ich tematykę będą 

miały różny charakter, jednak sprowadzać się będą do realizacji celów poszczególnych 

osi priorytetowych i działań określonych w RPO WL oraz innych program 

operacyjnych. Przedsięwzięcia z zakresu kanalizacji sanitarnej poskutkują właściwą 

ochroną wód powierzchniowych, stanowiących w dużej mierze o atrakcyjności 

turystycznej gminy. Poprzez modernizację oczyszczalni ścieków zostanie zmniejszona 

ilość zanieczyszczonych w ciągu roku ścieków, co bezpośrednio przełoży się na poprawę 

warunków bytowania wielu rodzimych gatunków roślin i zwierząt, oraz komfortu życia 

mieszkańców gminy, co jeszcze bardziej przyczyni się do zwiększenia jej atrakcyjności. 

Z kolei projekty związane z zakresem infrastruktury drogowej doprowadzą do 

udrożnienia komunikacji Parczew-Lublin i między miejscowościami gminy, co 
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poskutkuje poprawą bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększeniem dostępu do 

infrastruktury turystycznej i przygotowaniem terenów pod inwestycje.  

 Ze względu na stan przygotowania zadań, które określone w strategii rozwoju 

gminy Parczew, wymagają znacznego doprecyzowania na etapie przygotowania 

dokumentacji i planów finansowych, nie podano wartości liczbowej wskaźników, lecz 

jedynie wskazano ich rodzaje. Poza tym część wskaźników ma charakter niemierzalny 

lub bardzo trudny do zmierzenia, a część z nich będzie możliwa do osiągnięcia w dalszej 

perspektywie po zakończeniu inwestycji. 

 W momencie definiowania wskaźników na poziomie projektów należy 

pamiętać, że na potrzeby realizacji RPO w latach 2014-2020 określona zostanie 

zamknięta lista wskaźników, którymi należy się posługiwać w procesie 

programowania działań inwestycyjnych. 

 

2. Zarys planu finansowego na lata 2014-2020. 

 Plan finansowy realizacji SRGP uwzględniać powinien priorytetowe projekty 

określone w rozdziale V i VI, których realizację planuje się w latach 2014-2020  

z perspektywą do roku 2025. W SRGP przyjęto optymistyczny scenariusz pozyskiwania 

środków finansowych z RPO lub Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 

oraz z innych dostępnych programów i partnerstw.  

 W związku z tym, że rzeczywisty poziom dofinansowania projektów ze środków 

UE może być niższy niż przewidywany lub dostępny w formie niskooprocentowanej 

pożyczki, gmina Parczew musi przewidzieć w modelach finansowania inwestycji 

partnerstwa publiczno-prywatne, projekty z: uczelniami, organizacjami pozarządowymi, 

Lasami Państwowymi i innymi JST. 

 Ważne jest to, że nawet jeżeli dany projekt kwalifikuje się do wsparcia EFRR nie 

oznacza, że wszystkie wydatki mogą zostać zakwalifikowane do refundacji 

 Czasookres realizacji poszczególnych zadań wynika przede wszystkim ze stanu 

przygotowania poszczególnych inwestycji do realizacji oraz okresu weryfikacji 

wniosków. Te ustalenia nie są zależne od gminy i w związku z tym należy przewidzieć, 

że niewiele płatności będzie realizowanych w roku 2015, większość terminów płatności 

przypadnie na lata 2016-2020. Podane w zestawieniu celów inwestycje będą 

generować koszty dokumentacji, zakupu gruntów, opinii, projektów, które to wydatki 

nie są obecnie do precyzyjnego oszacowania. W wielu przypadkach będzie to droga 

przez zmówienia publiczne i negocjacje. 
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 Stąd uzupełnieniem wkładu do budżetu gminy przy realizacji SRGP 2014-2020 

będą środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i innych programów. 

Bardzo ważnym elementem, który musi być wzięty pod uwagę  

w procesie formułowania budżetu dla kolejnych przedsięwzięć, jest konieczność 

wykazania w budżecie gminy lub odpowiedniej uchwale intencyjnej zabezpieczania nie 

tylko wkładu własnego dla poszczególnych projektów, ale także całkowitą wartość 

danego przedsięwzięcia w pierwszym kwartale jego rzeczowej realizacji oraz środki na 

pokrycie w całości kosztów niekwalifikowanych. 

 

3. System wdrażania. 

 Przedsięwzięcia opisane w SRGP 2014-2020 mają charakter inwestycyjny, co 

wynika z definicji obszarów wsparcia EFRR oraz szczegółowych zapisów RPO WL, a także 

innych przewidzianych do wdrożenia programów pomocowych. 

 System wdrażania SRGP będzie wzorowany na wymogach określonych dla 

wdrażania poszczególnych projektów ujętych w programie operacyjnym województwa 

lubelskiego oraz aktów prawnych związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych. 

Istotnym elementem w przygotowaniu odpowiednich aplikacji, zgodnych z formatem 

wniosku do EFRR oraz Funduszu Spójności, a także innych programów , będą spełniać 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Parczewie. 

 Koordynację nad opracowaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji 

pozostających w gestii Urzędu Miejskiego, które będą przedmiotem aplikowania do 

różnorakich funduszy pomocowych będzie pełnić REFERAT NIERUCHOMOŚCI  

I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, REFERAT TECHNICZNO-INWESTYCYJNY  

oraz REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA. Rolę 

koordynatora wdrażania założeń SRGP, szczególnie pod kątem monitoringu i oceny 

efektów jego wdrażania przez instytucje merytorycznie odpowiedzialne za wdrażanie 

przedsięwzięć inwestycyjnych, pełnić będzie REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU. 

 OKREŚLENIE ZADAŃ DOT. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW 

INWESTYCYJNYCH: 

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej (nadzór nad zleceniami i pracą 

projektantów, ekspertów, specjalistów), studiów wykonalności zgodnych  

z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz innych załączników niezbędnych do 

realizacji projektu (w tym raportu z oceny oddziaływania na środowisko); 

2. Kontrola poprzez nadzór techniczny i merytoryczny nad pracą Menadżera 

Projektu. 
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3. Opracowanie wniosków według obowiązujących procedur i zasad oraz złożenie 

ich w odpowiednim terminie w Instytucji Wdrażającej dany program. 

4. Przygotowanie wniosków o refundację poniesionych wydatków. 

5. Współpraca z jednostkami podległymi realizującymi projekty finansowe  

z budżetu gminy. 

6. Współpraca z samorządem powiatowym i regionalnym. 

7. Współpraca z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą w zakresie wdrażania 

projektów. 

8. Opracowanie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej w razie przeprowadzenia 

kontroli realizacji projektów przez instytucje uprawnione. 

9. Nadzór nad terminową realizacją projektów. 

10. Archiwizacja dokumentów zgodnie z wymogami UE. 

11. Opracowanie zgodnie z zapisami umów finansowania projektów okresowych, 

rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji projektów, 

12. Zapewnienie właściwej z wytycznymi EFRR, Funduszu Spójności oraz 

pozostałymi programami promocji projektów. 

 Nadzór nad całością realizowanych projektów sprawuje Burmistrz Gminy 

Parczew, natomiast nadzór nad kwestiami finansowymi związanymi z realizacją 

projektów sprawuje Skarbnik Gminy i podległy mu referat. 

 

4. Monitoring realizacji postępu zadań postawionych 

w Strategii Rozwoju Gminy Parczew. 

 Realizacja wszystkich zamierzeń Strategii Rozwoju Gminy Parczew, ze względu 

na ograniczony budżet roczny gminy oraz realizację wielu zadań własnych, nie tylko 

o charakterze inwestycyjnym, uzależniony jest od otrzymania dofinansowania ze 

środków zewnętrznych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego m.in. w ramach 

RPO, a także Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, finansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY  

PRZEBIEGAŁA NASTĘPUJĄCO: 

1. Zarządzeniem Burmistrza Gminy, wyznaczany jest koordynator prac nad strategią 

(Z-ca Burmistrza) w celu przygotowania projektu strategii rozwoju gminy. 
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2. Uchwała Rady Gminy o przeznaczeniu kwoty w budżecie gminy na opracowanie 

strategii rozwoju gminy. 

3. Wybór eksperta zewnętrznego do opracowania strategii. 

4. Utworzenie zespołów tematycznych i konwentu do opracowania strategii. 

5. Zespoły opracowujące strategię składają się z: 

a. pracowników Urzędu Gminy z różnych referatów niezbędnych do 

przygotowania strategii rozwoju gminy, 

b. przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy, 

c. przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy (sołectwa), 

d. przedstawicieli środowiska biznesu i organizacji pozarządowych. 

6. Koordynator prac nad strategią koordynuje prace zespołu opracowującego 

strategię i jest odpowiedzialny za zbieranie wniosków, przygotowanie danych 

i wyznaczenie obszaru, na którym będą realizowane projekty (obszar kwalifikujący 

się do wsparcia w ramach funduszy strukturalnych). 

7. Przeprowadzenie badań. 

8. Przeprowadzenie diagnozy. 

9. Konsultacje i spotkania informacyjne z mieszkańcami, zespołami, organizacjami, 

radnymi, urzędnikami, władzami gminy. 

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA I WDROŻENIA STRATEGII ROZWOJU GMINY PARCZEW: 

1. Burmistrz przedkłada Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie 

strategii rozwoju gminy, przygotowanej przez eksperta 

zewnętrznego i Zespół opracowujący strategię oraz 

konsultantów zewnętrznych.  

2. Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju 

oraz powierza jej wykonanie Burmistrzowi. 

3. W celu realizacji uchwały Rady Gminy Burmistrz powołuje  

z grona wybranych pracowników Urzędu osoby ds. realizacji 

strategii . 

4. Do kompetencji poszczególnych osób należy: 
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a. koordynowanie realizacji Strategii, 

b. monitorowanie realizacji Strategii, 

c. prowadzenie komunikacji społecznej i działań Public Relations Strategii.  

 

MONITORING SPOŁECZNY OBEJMUJE ZBIERANIE INFORMACJI POPRZEZ: 

a. gromadzenie opinii i wniosków przekazywanych do władz Gminy 

z inicjatywy mieszkańców,  

b. przeprowadzanie, opracowywanie i udostępnianie wyników badań 

prowadzonych wśród mieszkańców przez lub na zlecenie Burmistrza,  

c. zbieranie opinii wśród mieszkańców w ramach bezpośrednich spotkań, 

d. zbieranie opinii wśród mieszkańców w ramach spotkań prowadzonych przez 

zespoły zadaniowe i projektowe w trakcie przygotowywania, realizacji i oceny 

przedsięwzięć realizowanych przez gminę lub z jej udziałem. 

 

PROCEDURA MONITOROWANIA OBEJMUJE: 

a. zdefiniowanie wskaźników dla poszczególnych części strategii rozwoju, 

b. określenie procedury monitorowania, 

c. wyznaczenie referatów i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie, 

przetwarzanie i udostępnianie poszczególnych grup wskaźników,  

d. koordynowanie przez Burmistrza Gminy procesu monitorowania 

i administrowania bazą danych. 

 

ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI – MONITOROWANIE WSKAŹNIKÓW . 

LP. GRUPA WSKAŹNIKÓW ODPOWIEDZIALNY 

1. Infrastruktura Drogowa Stanowisko pracy d/s inwestycji i drogownictwa 

2. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, 

gospodarki komunalnej i rolnictwa 

3. Gospodarka Przestrzenna Stanowisko pracy d/s planowania przestrzennego 

4. Efektywna gospodarka odpadami Stanowisko pracy d/s ochrony środowiska 

5. Infrastruktura społeczna, kultura, Stanowisko pracy d/s obrony cywilnej, kultury  
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sport, turystyka i ochrony zdrowia; rozwój i promocja 

6. Oświata Stanowisko pracy d/s księgowości i oświaty 

7. Warunki życia mieszkańców Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

8. Sprawy społeczne, aktywność 

mieszkańców 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

9. Zdrowie Stanowisko pracy d/s obrony cywilnej, kultury  

i ochrony zdrowia 

10. Przedsiębiorczość działalność 

pozarolnicza 

Stanowisko pracy d/s działalności gospodarczej 

 

 

PROCES MONITOROWANIA, OCENY I WYKORZYSTANIA WYNIKÓW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozyskiwanie informacji i tworzenie zasobów danych 

(archiwizacja; bazy danych) 

Weryfikacja i analiza danych 

Edycja wskaźników i porównanie  
z planowanymi 

Wnioskowanie i ocena rezultatów 

 na podstawie wskaźników 

Formułowanie rekomendacji 

Udostępnianie 

Wykorzystywanie wniosków i rekomendacji 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Z
A
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O
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KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I INICJOWANIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SEKTOREM 

PUBLICZNYM, PRYWATNYM ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. 

 

1. Określenie celów komunikacji społecznej: 

a. Zwiększenie udziału społeczności w działaniach na rzecz rozwoju 

Gminy i poprawy warunków życia mieszkańców. 

b. Zwiększenie poczucia tożsamości mieszkańców z Gminą. 

c. Zbieranie opinii i wniosków niezbędnych przy podejmowaniu 

decyzji przez władze Gminy.  

d. Wysoki poziom zaufania mieszkańców do działań podejmowanych 

przez władze Gminy. 

 

2. Formy komunikacji społecznej: 

a. Spotkania konsultacyjne, warsztaty . 

b. Spotkania władz z mieszkańcami,  

c. Konferencje, seminaria. 

d. Imprezy promocyjne. 

e. Ankiety. 

f. Strona internetowa. 

g. fb oraz Youtube 

h. Media lokalne – dziennikarze obywatelscy. 

i. Akcje informacyjne. 

j. Eventy integracyjne. 
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SYSTEM KOMUNIKACJI PRZY WDRAŻANIU STRATEGII ROZWOJU GMINY PARCZEW 2014-2020 

 

ETAPY PRZYGOTOWANIA  

I REALIZACJI STRATEGII 

ROZWOJU GMINY PARCZEW 

2014-2020 

PRZEDSTAWICIELE 

MIESZKAŃCÓW, 

ZESPOŁY TEMATYCZNE 

ORGANIZACJE, 

PRZEDSIĘBIORCY, 

MŁODZIEŻ  

WŁADZE GMINY 
ZADANIA URZĘDNIKÓW GMINY 

BURMISTRZ 

RADA MIEJSKA 

PARCZEW 

ODPOWIEDZIALNI 

ZA KOMUNIKACJĘ 

SPOŁECZNĄ  

POZOSTALI 

URZĘDNICY 

Diagnozowanie  

stanu gminy Parczew. 

Udział w badaniach 
 
Dostęp do informacji 
diagnostycznych  
o stanie Gminy w formie 
pisemnych raportów 
 
Udział w konsultacjach 
 i warsztatach 
diagnostycznych 
 
Wyrażanie opinii  
 
Zgłaszanie propozycji 
 

- Wyznaczanie osób odpowiedzialnych 

za komunikację społeczną  

- Wyznaczanie celów w zakresie 

komunikacji społecznej  

- Ustalanie zakresu, form 

i harmonogramu działań komunikacji  

- Przygotowywanie projektów uchwał  

w sprawach zakresu, trybu i terminów 

opracowywania planów 

- Przyjmowanie raportów 

– Prowadzenie bazy 
danych  
o partnerach 
społecznych  
i realizowanych z ich 
udziałem działań 

– Utrzymywanie 
kontaktu drogą 
internetową z 
mieszkańcami i innymi 
podmiotami w gminie. 

– Przygotowywanie 
harmonogramów 
bieżących działań  
w zakresie komunikacji 

– Realizacja działań 
zgodnie  
z harmonogramem 

– Współpraca przy 

harmonogramie 

bieżących działań  

w zakresie komunikacji 

– Współpraca 

merytoryczna przy 

realizacji bieżących 

działań w zakresie 

komunikacji zgodnie  

z zakresem swojej 

odpowiedzialności  

–Przygotowywanie 

informacji i artykułów 

specjalistycznych oraz 

prezentacji 
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Planowanie strategicznych  

i operacyjnych celów 

rozwoju gminy 

 

Dostęp do informacji  

o planach  

i koncepcjach władz 

gminy. 

Udział  w 

konsultowaniu  

i opiniowaniu 

projektów 

przygotowywanych 

przez władze gminy 

i ekspertów 

zewnętrznych.  

 

- Przyjmowanie projektów planów 

- Podejmowanie uchwał  

w sprawach zakresu, trybu  

i terminów opracowywania planów 

-  Akceptowanie raportów 

 

 

 

– Zapewnianie warunków 
technicznych i lokalowych do 
spotkań 
– Opracowywanie wyników 
spotkań i konsultacji  
– Przygotowywanie materiałów 
dla mediów 
– Przygotowywanie 
i udostępnianie prezentacji 
multimedialnych   
– Organizowanie wizyt 
studialnych  
– Inicjowanie  wspólnych  
przedsięwzięć pomiędzy sektorem 
publicznym, prywatnym 

i organizacjami pozarządowymi. 

multimedialnych zgodnie 

z zakresem swojej 

odpowiedzialności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie projektów  

i zadań do realizacji 

  

Udział w pracach 
zespołów 
projektowych 
 i zadaniowych 

Koordynacja i zlecanie opracowania 

projektów, aplikacja do zewnętrznych 

źródeł finansowania. 

Ewaluacja - zrealizowane zadania  

i osiągnięte wskaźniki. 

Opracowanie projektów i studiowanie warunków 

aplikacji o zewnętrzne źródła finansowania. 

Ewaluacja - zrealizowane zadania i osiągnięte 

wskaźniki. Realizacja projektów i zadań 

 
Udział w realizacji 
projektów i zadań 
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Monitorowanie strategii 

rozwoju gminy 

 

– Zgłoszenie  
swoich ocen  
i opinii, 
– Publikacje  
w mediach 
– Biuletyny 
Spotkania z 
mieszkańcami  
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UWAGI I REKOMENDACJE: 

1. Zawartość dokumentu stanowi uporządkowaną logicznie, kompletną  

i uzupełnioną prezentację: 

– wyników prac zespołu opracowującego strategię,  

– wyników przeprowadzonej konsultacji społecznych. 

2. Uczestnicy, członkowie zespołu opracowującego strategię, biorący udział  

w konsultacjach i badaniach diagnostycznych wnieśli duży wkład 

merytoryczny do strategii. Lista uczestników prac znajduje się  

w załączonych listach obecności. 

3. Sposób opracowania i konsultowania Strategii Rozwoju Gminy Parczew 

2014-2020 z udziałem partnerów społecznych gminy określa się metodą 

partycypacyjną. 

4. Realizacja strategii będzie wymagała zastosowania szeregu narzędzi 

zarządzania, do których należą: 

 

I. Wieloletnia prognoza finansowa. 

II. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

III. Budżet gminy. 

IV. Konkretne projekty i programy. 

V. Aplikacje o zewnętrzne źródła dofinansowania. 

VI. System monitorowania. 

VII. Polityki szczegółowe gminy (stanowiące zbiór spójnych zasad 

odnoszących się do określonej dziedziny życia/funkcjonowania 

gminy), pozwalające podejmować powtarzalne decyzje według 

tych samych kryteriów. 

VIII. Zadania wyznaczane urzędnikom gminy i jednostkom 

podległym gminie. 
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5. Ważnym narzędziem realizacji strategii będą kolejne elementy m. in 

Strategia Produktu turystycznego. 

6. Współpraca pomiędzy Gminą a partnerami lokalnymi wymaga 

doskonalenia i dalszego rozwoju. 

7. Nie są wystarczająco rozwinięte umiejętności pracy zespołowej.  

8. Istnieje duża potrzeba współpracy władz Gminy i partnerów społecznych 

przy realizacji strategii. 

9. Niezbędne jest rozwinięcie grupy specjalistów z zakresu zarządzania 

projektami, przygotowywania wniosków o finansowanie zewnętrzne. 

 

RAPORTOWANIE 

 Monitoring realizacji SRGP będzie ściśle związany z raportowaniem. 

Beneficjenci zgodnie z zapisami umów są zobligowani do składania raportów: 

1. Raporty okresowe – przynajmniej raz na kwartał, w ciągu 7 dni roboczych od 

zakończenia okresu sprawozdawczego. 

2. Raporty roczne – w ciągu 15 dni od zakończenia roku kalendarzowego. 

3. Raporty końcowe – w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia realizacji projektu. 

 Liczba i charakter raportów składanych zależeć będzie od harmonogramów 

rzeczowo-finansowych realizowanych projektów i zapisów umów finansowania 

projektów. Raport kwartalny za czwarty kwartał składany jest łącznie z raportem 

rocznym. Dodatkowo beneficjent będzie zobowiązany umową do niezwłocznego 

informowania instytucję wdrażającą o ujawnionych nieprawidłowościach. 

 `Odpowiedzialnym za raporty jest kierownik wydziały promocji i rozwoju. 

PODSUMOWANIE REALIZACJI SRGP BĘDZIE PRZEKŁADANE DO OCENY RADZIE 

GMINY. 
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SPIS TREŚCI: 

I. Diagnoza gminy. s. 2 

I.1. Aktualny stan rozwoju gminy. s. 2 

I.1.a. Diagnoza społeczno – gospodarcza. s. 2 

I.1.b. Wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych oraz konsultacji.  

(Raport z badań cz. I; Bilans strategiczny cz. II) 

I. 2. Analiza czynników rozwojowych gminy Parczew w oparciu o metodologię SWOT. 

s. 146 

I.2.a. Atuty i kluczowe problemy (bariery rozwojowe). s. 149 

I.2.b. Określenie zewnętrznych uwarunkowań odnoszących się do możliwości 

rozwoju. s. 158 

I. 3. Raporty z badań wewnętrznych i zewnętrznych gminy przeprowadzone przez esse 
Agnieszka Smreczyńska-Gąbka w roku 2014 (Archiwum Urzędu Gminy Parczew). 

II. Misja gminy. s. 166 

III. Wizja strategiczna. s. 169 

III. 1. System wartości i aspiracji. s. 169 

III. 2. Wyróżnik budujący przewagę konkurencyjną gminy. s. 176 

III. 3. Cel główny.  s. 188 

IV. Obszary kluczowe – cele strategiczne. s. 247 

V. Cele tematyczne – kierunkowe.  s. 250 

VI. Cele szczegółowe/operacyjne – priorytety inwestycyjne. s. 251 

VII. Plan wdrażania, monitorowania strategii. s. 259 

VIII. Plan finansowy realizacji inwestycji. s. 273 

IX. Rekomendacje i odwoływanie się do dokumentów strategicznych. s. 307 

X. Wskazania w zakresie komunikacji społecznej i promocji. s. 321 

XI. Wykaz tabel i rysunków, raportów. s. 335 

 

ZAŁĄCZNIKI: Listy obecności na konsultacjach. 
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XI. Wykaz tabel i rysunków 

 

Tabele. 

NUMER 
TABELI 

PRZEDMIOT, TYTUŁ TABELI 

Tab. 1 Uziarnienie gleb w gminie Parczew. 
Tab. 2 Odczyn i węglany w glebie w gminie Parczew. 
Tab. 3 Substancje organiczne obecne w glebie na terenie gminy Parczew. 
Tab. 4 Właściwości sorpcyjne gleby na terenie gminy Parczew. 
Tab. 5 Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślin w glebie na terenie gminy 

Parczew. 
Tab. 6 Całkowita zawartość makroelementów w glebie na terenie gminy Parczew. 
Tab. 7 Całkowita zawartość pierwiastków śladowych w glebie na terenie gminy Parczew. 
Tab. 8 Pozostałe własności gleby na terenie gminy Parczew. 
Tab. 9 Struktura użytkowa gruntów w ha/% ogólnej powierzchni gminy Parczew. 
Tab. 10 Zasoby leśne w gminie Parczew. 
Tab. 11 Struktura ludności gminy Parczew (2009,2012,2013). 
Tab. 12 Wybrane dane demograficzne dla gminy Parczew. 
Tab. 13 Migracje mieszkańców gminy Parczew. 
Tab. 14 Wybrane dane statystyczne. 
Tab. 15 Prognoza demograficzna dla Powiatu Parczewskiego. 
Tab. 16 Prognoza demograficzna dla Województwa Lubelskiego. 
Tab. 17 Liczba bezrobotnych wg. stażu. 
Tab. 18 Liczba dzieci w wieku edukacyjnym w gminie Parczew. 
Tab. 19 Liczba miejsc w placówkach oświatowych gminy Parczew. 
Tab. 20 Liczba klientów MOPS w Parczewie. 
Tab. 21 Infrastruktura społeczna w gminie Parczew. 
Tab. 22 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia. 
Tab. 23 Zasoby mieszkaniowe. 
Tab. 24 Dane dotyczące liczby i powierzchni budynków mieszkalnych. 
Tab. 25 Charakterystyka dróg w gminie Parczew. 
Tab. 26 Drogi powiatowe miejskie [ulice]. 
Tab. 27 Sieci i przyłącza wodociągowe w gminie Parczew. 
Tab. 28 Odsetek % ludności korzystający w gminie z sieci wodociągowej i kanalizacji. 
Tab. 29 Rodzaj odebranych odpadów komunalnych z wyszczególnieniem masy odebranych 

odpadów komunalnych i sposobem zagospodarowania odpadów komunalnych. 
Tab. 30 Zużycie energii elektrycznej w gminie Parczew. 
Tab. 31 Stan zgazyfikowania gminy Parczew. 
Tab. 32 Podmioty gospodarcze w gminie Parczew w 2009 i 2012 r. 
Tab. 33 Sektor publiczny w 2009 i 2012 r. 
Tab. 34 Sektor prywatny w 2009 i 2012 r. 
Tab. 35 Zestawienie podmiotów gospodarczych według PKD. 
Tab. 36 Podmioty gospodarcze według klasy wielkości. 
Tab. 37 Dochody i wydatki budżetu gminy w 2012 r. 
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Tab. 38 Dochody budżetu gminy w 2010 - 2012 r. 
Tab. 39 Wydatki budżetu gminy według działów w 2010 - 2012 r. 
Tab. 40 Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców i potencjału społecznego. 
Tab. 41 Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców w sferze technicznej 

i przestrzennej. 
Tab. 42 Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb w sferze gospodarczej. 
Tab. 43 Czynniki w zakresie zaspokojenia wykorzystania zasobów przyrodniczych, 

dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz zasobów wodnych i atrakcji 
turystycznych.  

Tab. 44 Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb i wykorzystania zasobów rolnictwa. 
Tab. 45 Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb sfery nowoczesnych technologii  

i innowacji. 
Tab. 46 Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców i potencjału społecznego. 
Tab. 47 Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb w sferze technicznej i przestrzennej. 
Tab. 48 Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb w strefie gospodarczej. 
Tab. 49 Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb w obszarze wykorzystania zasobów 

przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz zasobów wodnych i 
atrakcji turystycznych. 

Tab. 50 Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb rolnictwa. 
Tab. 51 Czynniki w zakresie zaspokojenia potrzeb strefy nowoczesnych technologii i 

innowacji. 
 

RYSUNKI.  

Rys. 1 Parczew na mapie woj. lubelskiego. 
Rys. 2 Plan miasta Parczewa z 1907 r. 
Rys. 3 Lasy Parczewskie. 
Rys. 4 Mapa: Turystyka z elementami ochrony środowiska.  
Rys. 5 Parczewski Dom Kultury. 
Rys. 6 Bazylika widok od frontu. 
Rys. 7 Bazylika widok od ołtarza. 
Rys. 8 Dzwonnica. 
Rys. 9 Synagoga widok współczesny. 
Rys. 10 Synagoga widok dawny. 
Rys. 11 Dawna mykwa lub dom nauki – widok współczesny. 
Rys. 12 Tablice pamiątkowe. 
Rys. 13 Park miejski w miejscu cmentarza żydowskiego. 
Rys. 14 Wybrane dane statystyczne. 
Rys. 15 Basen widok wewnętrzny. 
Rys. 16 Jezioro Obradowskie z pomostem kończącym ścieżkę edukacyjną. 
Rys. 17 Ścieżka edukacyjna „Jezioro Obradowskie”. 
Rys. 18 Ścieżka edukacyjna „Jezioro Obradowskie”. 
Rys. 19 Altana rekreacyjna na początku ścieżki edukacyjnej Bobrówka. 
Rys. 20 Staw Gościeniecki wokół którego prowadzona jest ścieżka Bobrówka. 
Rys. 21 Ścieżka edukacyjna „Bobrówka”. 
Rys. 22 Na szlaku w miejscowości Przewłoka – była granica polsko-litewska, która w tym 

miejscu przebiegała przez rz. Piwonię.  
Rys. 23 Mapa Traktu Królewskiego Kraków-Wilno. 
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Rys. 24 Przewłoka. Rekonstrukcja budowy Traktu Królewskiego. 
Rys. 25 Budynek dworca PKP Parczew. 
Rys. 26 Kolejowa wieża ciśnień w Parczewie. 
Rys. 27 Mapa krzyżowania się dróg wojewódzkich w Parczewie. 
Rys. 28 Gmina Parczew. Schemat przebiegu dróg wojewódzkich w obszarze miasta. 
Rys. 29 Gmina Parczew. Schemat sieci drogowej. 
Rys. 30 Gmina Parczew. Schemat linii kolejowych PKP z linią D29-30 Lublin – Parczew. 
Rys. 31 Nowe szynobusy na trasie Lublin-Parczew. 
Rys. 32 Zasięg internetu dostarczany przez inpar. 
Rys. 33 Rozmieszczenie sieci gazowej na terenie Parczewa 
Rys. 34 Docelowa wizja miejsca nad rz. Piwonią – historyczną granicą między Księstwem 

Litewskim a Koroną Polską. 
 

SKRÓT: SRGP – Strategia Rozwoju Gminy Parczew  

 

RAPORTY (opracowane na etapie diagnostycznym i konsultacji społecznych). 

 RAPORT Z BADAŃ. CZĘŚĆ PIERWSZA DIAGNOZY - STRATEGIA ROZWOJU GMINY 

PARCZEW 2014-2020 plus. Czas realizacji badań: 2.01.2014r. – 31.03.2014r. 

 RAPORT Z KONSULTACJI. CZĘŚĆ DRUGA - STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARCZEW 2014-

2020 plus. Czas realizacji badań: 1.04.2014r. – 30.04.2014r. 

 DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ GMINY PARCZEW. CZĘŚĆ TRZECIA - 

STRATEGIA ROZWOJU.  


