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1. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu Strategię Rozwoju Gminy Parzęczew 2020+. Jest to
podstawowy dokument planistyczny, który określa główne kierunki rozwoju naszej gminy
poprzez realizacje poszczególnych celów operacyjnych oraz zaplanowanych działań.
Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew 2020+ została opracowana w oparciu o ogólnodostępne
dane statystyczne, przeprowadzone badanie ankietowe wśród mieszkańców oraz własne
analizy. Okresem poddanym analizie były lata 2010-2015. Zebrane informacje pozwoliły na
określenie mocnych i słabych stron naszej gminy, a co za tym idzie stworzenie wizji i misji
rozwojowej dla gminy Parzęczew.
Ideą niniejszego dokumentu było określenie kierunków rozwoju gminy Parzęczew do roku 2020
w oparciu o możliwości finansowania zarówno ze środków własnych gminy oraz środków
zewnętrznych. Katalog inwestycji i działań jest katalogiem otwartym. Współpraca z różnymi
środowiskami przy realizacji zamierzonych celów strategii wpłynie na efektywność jej
wdrażania, a jej monitoring i ewaluacja pozwolą na wprowadzenie korzystnych zmian
i wykorzystanie wszystkich możliwości.
Wierzę, że gmina Parzęczew w 2020 roku, będzie rozwijała się bardziej dynamicznie.
Będzie miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, a także inwestowania.
Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski
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2. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII GMINY PARZĘCZEW
Dokument - Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew 2020+ obejmuje zasięgiem cały
obszar wiejskiej gminy Parzęczew.
Podstawą prawną na podstawie, której została uchwalona Strategia Rozwoju Gminy 2020+ jest
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446).
Zadania zapisane w niniejszym dokumencie są zgodne z:
 Miejscowym

Planem

Zagospodarowania

Przestrzennego

Gminy

Parzęczew

(Uchwała Rady Gminy nr XXXI/380/05 z dnia 31 marca 2005 r.) wraz ze zmianami,
 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Parzęczew (Uchwała Rady Gminy nr XXXVIII/355/2009 z dnia 30 listopada
2009 r.)
 Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Parzęczew na lata 2016-2023 (Uchwała Rady
Gminy nr XVIII/163/16 z dnia 25 lutego 2016 r.) wraz ze zmianami,
 Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
gminy

Parzęczew

(Uchwała

Rady

Gminy

nr

XXXVII/343/09

z

dnia

29 października 2009 r.) wraz ze zmianami,
 Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parzęczew (Uchwała Rady Gminy
nr VIII/70/15 z 28 maja 2015 r.) wraz ze zmianami.
 Z projektem Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+
W opracowaniu Strategii wykorzystano Raport z badania ankietowego przeprowadzonego
wśród mieszkańców dotyczącego preferencji rozwojowych i oceny poziomu życia w gminie
Parzęczew. Ponadto, wykorzystano protokoły z zebrań sołeckich z 2015 roku, podczas których
mieszkańcy zgłaszali swoje postulaty dotyczące poprawy warunków i jakości życia na terenie
gminy.
Decyzję o przyjęciu Strategii oraz realizacji jej założeń podejmuje Rada Gminy
w Parzęczewie. Realizacja Strategii ma służyć mieszkańcom oraz instytucjom i organizacjom
znajdującym się na jej terenie. Dokument ten został opracowany przez pracowników Urzędu
Gminy Parzęczew przy współudziale mieszkańców, jednostek organizacyjnych. Projekt
Strategii poddano społecznym konsultacjom, których wyniki są podstawą hierarchizacji
potrzeb i celów.
5

Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew będzie aktualizowana na bieżąco we współpracy
z lokalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi.

3. DIAGNOZA STANU OBECNEGO
3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
3.1.1. POŁOŻENIE GMINY
Gmina Parzęczew jest gminą wiejską położoną w centralnej Polsce, w województwie
łódzkim, w części północno - zachodniej powiatu zgierskiego i graniczy:
 od północy z gminą Łęczyca i gminą Ozorków;
 od wschodu z gminą Zgierz;
 od południa z gminą Aleksandrów Łódzki;
 od zachodu z gminą Wartkowice i gminą Dalików.
Ponadto gmina wchodzi w skład obszaru funkcjonalnego Województwa Łódzkiego

-

Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM). Miastem najbliżej położonym względem
Parzęczewa jest Ozorków oddalony o około 7 km. Jest to miasto, z którym gmina jest silnie
związana pod względem ekonomicznym, jak i administracyjnym. Dla mieszkańców północnej
części gminy ośrodkiem takim jest Łęczyca, oddalona od Parzęczewa o 12 km. Odległość od
miasta wojewódzkiego, jakim jest Łódź, wynosi 27 km, od miasta Zgierz - siedziby powiatu 21 km, natomiast od stolicy Warszawy – 150 km. Zamieszczone poniżej mapy przedstawiają
położenie gminy w województwie łódzkim i powiecie zgierskim.
Siedzibą gminy jest miejscowość Parzęczew. Gmina składa się z 44 wsi
zorganizowanych w 23 sołectwach oraz z jednego osiedla (Tabela nr 1).
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Mapa 1. Położenie gminy Parzęczew w województwie łódzkim i powiecie zgierskim.

Województwo łódzkie

Powiat zgierski

Źródło: Strona internetowa www.gminy.pl
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Tabela 1. Podział administracyjny gminy Parzęczew.
LP.

JEDNOSTKA

MIEJSCOWOŚĆ

POMOCNICZA
1.

Sołectwo Bibianów

Bibianów – Konstantki – Mamień

2.

Sołectwo Chociszew

Chociszew – Radzibórz

3.

Sołectwo Chrząstów Wielki

Chrząstów Wielki – Chrząstówek

4.

Sołectwo Florentynów

Florentynów – Anastazew

5.

Sołectwo Ignacew Folwarczny

Ignacew Folwarczny – Gołaszyny – Ignacew
Parzęczewski

6.

Sołectwo Ignacew Rozlazły

Ignacew Rozlazły – Ignacew Podleśny

7.

Sołectwo Kowalewice

Kowalewice

8.

Sołectwo Mariampol

Mariampol - Sokola Góra – Nowomłyny

9.

Sołectwo Mikołajew

Mikołajew – Nowa Jerozolima

10.

Sołectwo Mrożewice

Mrożewice – Sulimy

11.

Sołectwo Opole

Opole – Leźnica Wielka

12.

Sołectwo Orła

Orła – Duraj

13.

Sołectwo Parzęczew

Parzęczew

14.

Sołectwo Pustkowa Góra

Pustkowa Góra

15.

Sołectwo Różyce

Różyce

16.

Sołectwo Różyce Żmijowe

Różyce Żmijowe – Kozikówka

17.

Sołectwo Skórka

Skórka

18.

Sołectwo Śliwniki

Śliwniki – Żelgoszcz

19.

Sołectwo Śniatowa

Śniatowa – Stary Chrząstów

20.

Sołectwo Tkaczewska Góra

Tkaczewska Góra

21.

Sołectwo Trojany

Trojany

22.

Sołectwo Wielka Wieś

Wielka Wieś – Janów

23.

Sołectwo Wytrzyszczki

Wytrzyszczki – Piaskowice – Julianki – Florianki

24.

Osiedle Leźnica Wielka

Leźnica Wielka – Osiedle

Źródło: Na podstawie uchwał Rady Gminy w Parzęczewie: nr IV/37/90 z dnia 09.10.1990 r. w sprawie utworzenia jednostek
pomocniczych na terenie gminy i nr XXIX/214/2000 z dnia 21.12.2000 r. w sprawie podziału sołectwa Chociszew oraz
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13.12.2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i
ich części.
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Powierzchnia gminy Parzęczew wynosi 103,9 km2, co plasuje gminę na piątym miejscu
w powiecie zgierskim. Powierzchnia powiatu zgierskiego wynosi 855 km2.
Liczba ludności gminy Parzęczew na koniec 2015 roku wynosiła 4825 osób, co stanowi
3% ludności całego powiatu zgierskiego. Średnia gęstość zaludnienia stanowiła na koniec 2015
roku 46 osób/km2, co plasuje gminę na 8 miejscu w powiecie zgierskim (dane z Urzędu
Statystycznego w Łodzi).
Najbardziej zaludnionymi miejscowościami gminy są (Tabela nr 2):
 Parzęczew 18,98 % ogółu ludności,
 Leźnica Wielka 9,13 % ogółu ludności,
 Orła 6,38 % ogółu ludności,
 Chociszew 5,04 % ogółu ludności,
 Kowalewice 4,35 % ogółu ludności.
Miejscowość Parzęczew jest siedzibą władz lokalnych oraz większości instytucji lokalnych tj.:
Oddziału Banku Spółdzielczego w Ozorkowie, Filii Urzędu Pocztowego w Ozorkowie,
Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima, Punktu Przedszkolnego „Plastuś”,
Gimnazjum, Gminnej Biblioteki Publicznej, Forum Inicjatyw Twórczych, Fundacji Rozwoju
Gmin „Prym”, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Prym”, Stowarzyszenia „Kreatywny
Parzęczew”, Stowarzyszenia „Przyjaciele Plastusia”, Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej
Grupy Działania „Z Ikrą”, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł”.
Tabela 2. Struktura ludności pod względem miejsca zamieszkania na dzień 31.12.2015 r.
LP.

JEDNOSTKA
POMOCNICZA

1.

Sołectwo Bibianów

2.

Sołectwo Chociszew

3.
4.
5.

Sołectwo Chrząstów
Wielki
Sołectwo
Florentynów
Sołectwo Ignacew
Folwarczny

MIEJSCOWOŚĆ
Bibianów
Konstantki
Mamień
Chociszew
Radzibórz
Chrząstów Wielki
Chrząstówek
Florentynów
Anastazew
Ignacew Folwarczny
Gołaszyny

LICZBA
MIESZKAŃCÓW
OSOBY
%
146
82
14
243
39
109
21
84
37
67
30

9

3,03
1,70
0,29
5,04
0,81
2,26
0,44
1.74
0,77
1,39
0,62

LUDNOŚĆ
OSOBY

%

242

5,02

282

5,85

130

2,70

121

2,51

145

3,00

Ignacew Parzęczewski
Ignacew Rozlazły
Ignacew Podleśny
Kowalewice
Mariampol
Sokola Góra
Nowomłyny
Mikołajew
Nowa Jerozolima
Mrożewice
Sulimy
Opole
Leźnica Wielka
Orła
Duraj
Parzęczew

48
64
25
210
37
29
29
168
22
74
34
135
75
308
27
916

0,99
1,33
0,52
4,35
0,77
0,60
0,60
3,48
0,46
1,53
0,70
2,80
1,55
6,38
0,56
18,98

Pustkowa Góra

85

Różyce
Różyce Żmijowe
Kozikówka
Skórka
Śliwniki
Żelgoszcz
Śniatowa
Stary Chrząstów
Tkaczewska Góra

7.

Sołectwo Ignacew
Rozlazły
Sołectwo Kowalewice

8.

Sołectwo Mariampol

9.

Sołectwo Mikołajew

10.

Sołectwo Mrożewice

11.

Sołectwo Opole

12.

Sołectwo Orła

13.

17.

Sołectwo Parzęczew
Sołectwo Pustkowa
Góra
Sołectwo Różyce
Sołectwo Różyce
Żmijowe
Sołectwo Skórka

18.

Sołectwo Śliwniki

19.

Sołectwo Śniatowa

20.

Sołectwo Tkaczewska
Góra

21.

Sołectwo Trojany

Trojany

22.

Sołectwo Wielka
Wieś

23.

Sołectwo
Wytrzyszczki

24.

Sołectwo Leźnica
Wielka

Wielka Wieś
Janów
Wytrzyszczki
Piaskowice
Julianki
Florianki
Leźnica Wielka Osiedle
GMINA
PARZĘCZEW

6.

14.
15.
16.

RAZEM

89

1,85

210

4,35

95

1,97

190

3,94

108

2,23

210

4,35

335

6,94

916

18,98

1,76

85

1,76

158
45
44
89
177
50
106
42

3,27
0,93
0,91
1,84
3,67
1,04
2,20
0,87

158

3,27

89

1,84

89

1,84

227

4,71

148

3,07

64

1,33

64

1,33

80

1,66

80

1,66

107
52
103
47
18
44

2,22
1,08
2,14
0,97
0,37
0,91

159

3,30

212

4,39

441

9,14

441

9,14

4825

100,00

4825

100,00

Źródło: Na podstawie danych z dnia 31.12.2015 r. ewidencji ludności prowadzonej w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.

3.1.2 RYS HISTORYCZNY
Parzęczew występuje w źródłach historycznych już w 1385 r. Sama nazwa
miejscowości jest płynna: w 1385 r. jako Parzencin, w 1395 r. Parzinczewice, w 1398 r.
i 1552 r. Parzinczewo, w 1576 r. Parzinczow. Od drugiej połowy XIV w. do XVI w.
właścicielami wsi i okolicznych miejscowości była rodzina Parzęczewskich. Niektórzy
przedstawiciele tej rodziny pełnili urzędy ziemskie, m.in. Mikołaj (zm. ok. 1393 r.) był
chorążym większym łęczyckim, Wojciech (zm. w 1449 r.) sprawował kolejno godności
10

podskarbiego, łowczego mniejszego i cześnika łęczyckiego. Wojciech był również
podstarościm łęczyckim. Najznaczniejsze urzędy piastował Zygmunt (zm. 1550), kolejno
kasztelan inowłodzki i łęczycki.
Najważniejszym przywilejem, jaki otrzymał Parzęczew na przestrzeni dziejów, był przywilej
wydany przez króla polskiego Władysława Jagiełło dnia 7 kwietnia 1421 roku. Przywilej ten
nadano Wojciechowi Parzęczewskiemu łowczemu łęczyckiemu, mocą którego wieś Parzęczew
została wyniesiona do rangi miasta. Nowy ośrodek miejski otrzymał prawo do odbywania
cotygodniowych targów w każdy czwartek. Kolejne ważne fakty w dziejach Parzęczewa wiążą
się z przywilejami nadawanymi przez panujących. Dotyczyły głównie jarmarków, których
liczba wzrosła z biegiem czasu od 2 do 15 rocznie. Przywilej króla Zygmunta z roku 1539
stanowił m.in.:
„Akt króla Zygmunta konfirmujący przywilej króla Władysława z roku 1421 nie tylko
w szczegółach dotyczących uzyskania praw miejskich przez Parzęczew wraz z dozwoleniem
wszelkich praw wolności, przywilejów różnych innym miastom królewskim służących,
Magdeburskim, uwalniając od wszelkich jurysdykcji krajowych, lecz nawet nadający jarmarki
roczne na wniosek wielmożnego Zygmunta Parzęczewskiego: I na św. Jana Chrzciciela,
II na św. Jadwigę.”
Najstarszym odnalezionym dokumentem królewskim, potwierdzającym bogatą historię gminy
Parzęczew jest przywilej króla Zygmunta I Starego z 1539 roku konfirmujący nadanie praw
miejskich i przyznający kolejne przywileje miastu Parzęczew.1
Innym dokumentem przechowywanym w Archiwum Głównych Akt Dawnych w Warszawie
jest dokument Stanisława Augusta Poniatowskiego z 26 marca 1775 r., w którym potwierdzone
są wcześniejsze dokumenty, w tym dokument króla Władysława zezwalający na lokalizację
miasta na terenie wsi Parzęczew2. W 1775 r. Parzęczew liczył 84 domy.
Kolejne informacje o życiu Parzęczewa czerpiemy z opisu Parzęczewa sporządzonego przez
burmistrza miasta S. Waśkiewicza w 1820 r. potwierdzonego 10.12.1820 r. przez Dozorcę
Miast Okręgu II Województwa Mazowieckiego. Opis wymienia przywileje królewskie
i stwierdza: „Miasto w swej rozciągłości od wschodu słońca graniczy z wsią Piaskowicami, od

1
2

Dokument ten znajduje się obecnie w Archiwum Państwowym w Łodzi w zbiorze dyplomów 1331-1939, sygn.47.
Zbiór dokumentów papierowych sygn. 4033
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południa z wsią Sokola Górą i Siemoonią, od zachodu z wsią Chrząstowem, od północy
z Wsią Wielką, w tych czasach znacznie zmniejszone są granice z przyczyny dóbr przyległych
dziedziców miasta Parzęczewa, do których są zabrane, a o które granice razem z innymi
wnioskami o propinację proces pod opiekę Prokuratorii Generalnej Królestwa oddany został”.
Następnie podał, że: „Żadnych z powyższych pertynencji miasto nie posiada, oprócz ról, łąk,
ogrodów i domów do każdego właściciela należących, ile że szynki,

karczmy, browar

i gorzelnia należą do dominium”.
W 1820 r. miasto liczyło 999 mieszkańców, w tym 521 chrześcijan, 457 Żydów i 21 innych
wyznań. Znajdowało się w nim 99 domów, w tym 1 murowany. Ludność utrzymywała się
z rolnictwa, handlu i rzemiosła. W Parzęczewie odbywało się nadal 15 jarmarków rocznie
i 1 targ tygodniowo.
Dalej burmistrz uzasadniał: „Miasto upada z powodu nowo erygowanych sąsiednich miast,
a szczególnie dla zaprowadzonych w tychże jarmarków”.
Upadek Parzęczewa rozpoczął się po wojnach szwedzkich w XVII w. i trwał aż do odzyskania
niepodległości w 1918 r., kiedy to zaistniały warunki do poprawy ogólnej sytuacji. Zaznaczyć
należy, że Parzęczew utracił prawa miejskie po upadku Powstania Styczniowego na mocy
ukazu cara Aleksandra II z 1867 r. Wówczas przeniesiono Urząd Gminy do Piaskowic, co
zmogło wyludnienie Parzęczewa i poszukiwanie pracy w rozwijających się ośrodkach
przemysłowych, takich jak Łódź, Ozorków i innych. Represje władz rosyjskich złagodzone
zostały wskutek ruchów rewolucyjnych w 1905 r. na terenie całego Królestwa Kongresowego.
W Parzęczewie otworzono szkołę elementarną, w której nauka odbywała się jednak w języku
rosyjskim.
W czasie I wojny światowej Parzęczew zbytnio nie ucierpiał; nie został ani spalony, ani
zniszczony. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. umożliwiło stopniowy rozwój
Parzęczewa. Szczególnie korzystne zmiany nastąpiły w oświacie i kulturze. Uruchomiono
szkołę powszechną, teraz prawdziwie polską, w której 3 nauczycieli uczyło 120 dzieci. Także
gospodarczo gmina zaczęła się dźwigać, m.in. zbudowano zmechanizowaną ślusarnię. Oprócz
tego rozwinęły działalność: zakład kowalski, zakłady szewskie i zakład krawiectwa męskiego,
jednakże głównymi źródłami utrzymania pozostało rolnictwo, handel i rzemiosło
ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb miejscowej i okolicznej ludności. W 1928 r.
w Parzęczewie mieszkało 700 osób. Połowa z nich trudniła się rolnictwem, inni rzemiosłem,
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murarstwem, handlem. W drugiej połowie lat trzydziestych szkoła powszechna była
siedmioklasowa. Wobec znacznego wzrostu liczby uczniów na przełomie 1935 i 1936 r.
rozpoczęto starania o wybudowanie nowego budynku szkolnego. Gmach wybudowano
i przetrwał on do dziś. W chwili obecnej mieści się w nim Urząd Gminy. W latach 1933 i 1935
wybudowano jeszcze jeden budynek użyteczności publicznej, a mianowicie remizę
Ochotniczej Straży Pożarnej. Obiekt ten służy strażakom i społeczności Parzęczewa do dziś.
Po wybuchu II wojny światowej wojska niemieckie po raz pierwszy zajęły Parzęczew już
04.09.1939 r. W dniach 9-12 września toczyła się Bitwa nad Bzurą, która objęła także
Parzęczew. 10 września dotarły tutaj oddziały Zbiorczego Pułku Pomorskiej Brygady
Kawalerii. Pułk zorganizowany z rozbitej w borach Tucholskich Pomorskiej Kawalerii,
podlegający dowódcy grupy Operacyjnej Kawalerii, gen. Grzmot - Skotnickiemu, został
skierowany w rejon Parzęczewa. Trzon tej grupy stanowiła Podolska Brygada Kawalerii
w składzie: 6. Pułk Ułanów Kaniowskich, 9. Pułk Ułanów Małopolskich, 14. Pułk Ułanów
Jazłowieckich, 6. Dywizjon Artylerii Konnej. Ponadto w jej skład wchodziły: 7. Batalion
Strzelców oraz Zbiorczy Pułk Pomorskiej Brygady Kawalerii, 11. Dywizjon Artylerii Konnej,
utworzony z rozbitej w Borach Tucholskich Pomorskiej Brygady Kawalerii. Oddziały
te stoczyły we wsi Orła zacięty bój. Pomimo polskiego ognia 16 czołgów niemieckich
przedostało się do środka wsi. Tu napotkały opór nie do pokonania. Szczególnie nieugiętą
postawę wykazała obsługa działka przeciwpancernego, która zza węgła prowadziła ogień do
czołgów nieprzyjaciela. Gdy jedna obsługa padła od serii karabinów maszynowych, na ich
miejsce wbiegała kolejna. Tak 11 września zginęło tu 13 bohaterskich żołnierzy ze swym
dowódcą

w stopniu porucznika. Niemcy zaskoczeni tak zaciętym oporem, po utracie 3

czołgów, wycofali się na pozycje wyjściowe. Dzień bitwy o Orłą został upamiętniony
14.09.2003 r. odsłonięciem tablicy pamiątkowej, na której wyryto słowa:
„PAMIĘCI BOHATERSKICH ŻOŁNIERZY
POMORSKIEJ BRYGADY KAWALERII
11 WRZEŚNIA 1939 ROKU W MIEJSCOWOŚCI ORŁA
ŻOŁNIERZE
2 PUŁKU SZWOLEŻERÓW ROKITNIŃSKICH
/ ZE SZWADRONU KOLARZY I SZWADRONU KONNEGO/
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8 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH
11 DYWIZJONU ARTYLERII KONNEJ
STOCZYLI ŚMIERTELNY BÓJ Z NIEMIECKĄ JEDNOSTKĄ PANCERNĄ
W HOŁDZIE - RODACY”

Należy również wspomnieć o walce powietrznej, stoczonej 4 września w okolicach
Parzęczewa. Trzy polskie samoloty rozpoznawczo – bombowe „Karaś” zostały zaatakowane
i zestrzelone przez niemieckie myśliwce „Messetschmitt”. Tego samego dnia czwarty „Karaś”
został ostrzelany przez niemiecką obronę przeciwlotniczą i rozbił się, lądując pod Ozorkowem.
Boje

trwały

do

12

września,

kiedy

to

na

rozkaz

dowódcy

Armii

Poznań,

gen. Tadeusza Kutrzeby, całość polskich sił została wycofana za Bzurę i skierowana
na Warszawę.
Wkrótce Parzęczew wraz z całą okolicą został wcielony do III Rzeczy jako tzw. Kraj Warty Warthegau, a ludność poddana represjom. W kwietniu 1940 r. aresztowano i wywieziono całą
inteligencję i działaczy społecznych. Dalsze aresztowania, a następnie wywózki do Niemiec
i wysiedlenia do Generalnego Gubernatorstwa miały miejsce w latach 1942-1943. Łącznie
wywieziono z samego Parzęczewa ok. 150 osób. Bardzo dotkliwe straty poniósł Kościół.
Proboszcza parafii ks. Prałata Wincentego Harasimowicza, aresztowano w 1941r. pod zarzutem
posiadania broni i działań konspiracyjnych. Został skazany na śmierć przez ścięcie toporem.
Oczekując na wykonanie wyroku, zmarł na atak serca. Okupant zamknął Kościół
w Parzęczewie, zdewastował go i przeznaczył na magazyn. Po wojnie parafianie ufundowali
tablicę ku pamięci ks. W. Harasimowicza.3
3.1.2.1. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI CHOCISZEW4
Wieś Chociszew położona jest w gminie Parzęczew. Miejscowość oddalona jest
od Parzęczewa i Ozorkowa o 6 km, od Łodzi o 28 km i od Łęczycy o 20 km. Chociszew
wchodził w skład dawnego Księstwa Łęczyckiego, zwanego inaczej Ziemią Łęczycką. Nazwa
Chociszew ulegała wielokrotnym zmianom: 1386 r. - Chociszewo, 1391 r. – Chocisszewo, 1393

3

„Przewodnik po Łęczycy i regionie łęczyckim” wydanie III, wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej,
Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego w Łęczycy, współautor rozdziału o gminie Parzęczew-Adam
Świniuch
4
„Chociszew Dzieje osady i okolic” Bogdan Wydrzyński, wydanie I, wyd. Stowarzyszenie „Przyjazne Wsie
Chociszew –Mikołajew-Pustkowa Góra”
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r. - Chociszeuo, 1397 r. - Chocisewo, XVI wiek - Choczeschow. Od XIX wieku wymieniana
jest nazwa Chociszew.
Właścicielem wsi był szlachcic Chociszewski, o którego pochodzeniu nic nie wiadomo.
Najprawdopodobniej przybył on z Wielkopolski. Być może za męstwo i odwagę w walkach
z wrogiem, któryś z książąt w dowód uznania nadał Chociszewskiemu tę ziemię.
Prof. Tadeusz Nowak w książce „Własność ziemska w Ziemi Łęczyckiej w czasach
Władysława Jagiełły” pisze: „W 1425 roku Paweł właściciel Chociszewa odstąpił swoją wieś
Chociszew „cum Gorne” i dwoma młynami za 562 grz. Ściborowi z Borysławic. W dalszych
zapiskach Górne lub Gorzne traktowane jest jako odrębne osiedle, toteż można
te miejscowości identyfikować z Wolą Chociszewską, która w 1438 roku wraz
z Chociszewem wymieniona została w rzędzie dóbr należących do Jastrzębców z Borysławic.
Ścibor po uzyskaniu 100 grzywien wiana za żonę Sędkę z Ostroroga wyznaczył jej
100 grzywien wiana i sumę 200 grzywien na wsiach Chociszew, Wola Chociszewska, Sierpów
i Pomorzany. W 1434 roku kupił także młyn Marnymost za 400 grzywien od Jana
z Piaskowic.”
Kolejne wzmianki o Chociszewie są z roku 1550 w „Łęczycka taksa wojewodzińska”: „Lata
Bożego 1550, w piątek blisko przed świętym Franciszkiem (3X), w Łęczycy, w domu Jana
Mitki burmistrza łęczyckiego, stała się ustawa na rzemieśniki miasta łęczyckiego, niżej
wypisanym obyczajem, przez urodzone a sławne pany: Lamparta Zaksińskiego kasztelana
brzezińskiego.”
Chociszewscy byli fundatorami świątyni w Chociszewie. Był to kościół drewniany, przy
którym utworzono parafię, o którym jest mowa w księdze „Liber Beneficiorum” Jana Łaskiego.
Tam znajduje się przypis księdza Korytkowskiego, pochodzący z czasów jej powtórnego
wydania w 1881 roku: „Chociszew, wieś szlachecka, gniazdo rodziny Chociszewskich herbu
Junosza, należąca dziś do archidiecezji warszawskiej, dekanatu i powiatu łęczyckiego, miała
kościół parafialny, niezawodnie przez tę familię fundowany i uposażony, w aktach konsystorza
gnieźnieńskiego w drugiej połowie XV wieku wspomniany. Kościół ten, zapewne dla
zmniejszenia dochodów swoich lub ruiny, z której go podźwignąć nie chciano, wcielony został
z całą parafią do sąsiedniego kościoła parafialnego w Parzęczewie, jak się zdaje, w wieku
ubiegłym.”
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Kolejnymi właścicielami Chociszewa byli Ludwik Poleski, Jan Morzycki – za czasów wojny
napoleońskiej. Po Powstaniu Styczniowym Chociszew przechodzi w ręce carskich urzędników.
Taki stan trwał do czasu odzyskania niepodległości.
Po odzyskaniu niepodległości, wszystkie majątki będące w posiadaniu obcokrajowców
przeszły na własność Skarbu Państwa. Tak też się stało z dworem i majątkiem Chociszew.
Po parcelacji folwarku w 1921 roku ziemię rozdzielono pomiędzy chłopów. Na otrzymanej
ziemi zamieszkało pięciu gospodarzy tworząc nową wieś Chociszew - Parcela.
Od wschodniej strony Chociszewa zamieszkiwało trzech gospodarzy, gdzie przyjęta była
nazwa Chociszew – Piaski.
Ponadto na uwagę zasługuje fakt, iż w Archiwum Państwowym w Łęczycy znajdują się
zdekompletowane akta Urzędu Gminy Chociszew. Podwaliny pod istnienie władz gminnych
położyło ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego. W 1809 roku ustanowiono na czele gminy
wójta, który miał sprawować władzę administracyjną na podległym mu terenie. Kolejne zmiany
wprowadziły władze Królestwa Polskiego, gdzie władze naczelną sprawowali właściciele wsi
osobiście lub przez delegowanych przez siebie wójtów, co przyczyniło się do likwidacji rady
gminnej. Przywrócenie rady gminnej nastąpiło w 1859 roku na podstawie ukazu carskiego.
Taki stan rzeczy przetrwał do I wojny światowej, a zmieniły go dekrety odrodzonej władzy
polskiej. Najstarsze zapisy o gminie Chociszew pochodzą z marca 1865 roku. W księdze obrad
gminnych w 1867 roku wymienia się wsie należące do gminy Chociszew: Aniołów,
Aleksandria, Chociszew, Chrośno, osada Duraj, osada Linda Młyn, Kowalewice, osada
Krzemień, Krzeszew Rządowy, Krzeszew Szlachecki, Krasnodęby Stare, Krasnodęby Nowe,
osada Kobiałka, Małogórne, osada Mamień, Orła, Prawęcice, osada Podedworny Młyn
w Chociszewie, Pustkowa Góra, Reksuł kolonia z Kobylanami, osada Radzibórz, Tkaczewska
Góra oraz folwark rządowy Chociszew.
Od stycznia 1917 roku wójtem gminy był Józef Mizera, a pisarzem gminy Władysław Flanc.
Jak wspomniano w 1921 roku została przeprowadzona pierwsza parcelacja.
W lutym 1923 roku dokonano klasyfikacji gruntów Chociszewa. Majątek Chociszew - grunty
dworskie obejmował 242 morgi, wieś Chociszew – grunty włościańskie – 424 morgi.
W przeważającej części były to ziemie II klasy.
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W maju 1933 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 35 poz. 294 została
ogłoszona Ustawa z dnia 23 marca 1933 r., w której w art. 53 uwzględniono częściowe zmiany
ustroju

samorządu

terytorialnego,

zgodnie

z

którą

organem

stanowiącym

i kontrolującym w gminach wiejskich była rada gminna, a organem zarządzającym
i wykonawczym – zarząd gmin. Zmiany dotyczyły podziału gminy na gromady.
W lipcu 1933 roku gminę Chociszew podzielono na 9 gromad. Gromada Chociszew
obejmowała: Chociszew - wieś, Chociszew - parcele, Chociszew - folwark, osady: Podedworne
i Mamień, wsie: Małogórne i Pustkową Górę oraz kolonię: Ruda Radzibórz. Takie podziały
przetrwały do 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej.
Podstawą samorządu gminnego po II wojnie światowej stała się ustawa KRN z dnia 11.09.1944
r., dekret PKWN z 23.11.1944 r. oraz ustawa z 14.01.1946 r. W myśl w/w ustaw terenowym
organem przedstawicielskim i organem władzy państwowej miały być gminne rady narodowe.
W

roku

1947

ogólna

powierzchnia

gminy

Chociszew

wynosiła

6408,64 hektara. Większość gospodarstw nie przekraczała 3 ha powierzchni. Gminę
zamieszkiwało 2908 osób, w tym 486 Niemców. Na terenie gminy znajdowały się dwie
spółdzielnie „Samopomocy Chłopskiej” w Chociszewie i Spółdzielnia „Jedność” w Sobieniu.
Działały 4 młyny wodne, 2 tartaki, 6 zakładów rzemieślniczych. Od 1948 roku w gminie
działały 3 Ochotnicze Straże Pożarne: w Sobieniu, w Prawęcicach i w Chociszewie.
Uchwałą Rady Państwa z dnia 20 marca 1950 roku o powołaniu jednolitej władzy państwowej
zniesione zostały zarządy gminne, właściwości przejęły Gminne Rady Narodowe i ich organy
wykonawcze. Gminne Rady Narodowe zostały zlikwidowane w 1954 r., a z dniem pierwszego
stycznia 1955 r. wprowadzono Gromadzką Radę Narodową, która na skutek kolejnych
reorganizacji w roku 1968 została przeniesiona do Parzęczewa. Obecnie Chociszew wraz ze
wsią Radzibórz stanowi sołectwo Chociszew w gminie Parzęczew.

3.1.3 UWARUNKOWANIA NATURALNE
3.1.3.1. KLIMAT I RZEŹBA TERENU
Gmina Parzęczew położona jest na obszarze Nizin Środkowej Polski i obejmuje
fragmenty dwóch makroregionów:
 Niziny Południowo - wielkoposkiej (Wysoczyzna Łaska) w części południowej.
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 Niziny Środkowo - mazowieckiej (Równina Łowicko-Błońska) w części północnej.
Dla kształtowania lokalnego klimatu ma również wpływ sąsiedztwo Wzniesień Łódzkich
położonych na wschód od terenu gminy.
Rzeźba terenu jest stosunkowo urozmaicona. Najwyższe wzniesienia usytuowane
są w południowej części gminy we wsiach: Tkaczewska Góra (wys. 168 m n.p.m.),
Chociszew (165 m n.p.m.), Mikołajew, Orła i Bibianów (wys. do 160 m n.p.m.) Najniżej
położone tereny znajdują się w dolinie rzeki Gnidy w północno – zachodniej części gminy.
Generalnie teren gminy opada w kierunku północno – zachodnim. Do tych kierunków
nawiązuje też układ sieci rzecznej, głównych cieków Bzury i Gnidy. Ich boczne dopływy
są krótkie, sprowadzają wodę z lokalnych obniżeń między pagórkami.
Na terenie gminy występują głównie gleby bielicowe oraz brunatne zaliczane do IV, V, VI
klasy bonitacyjnej i należą do najsłabszych w powiecie zgierskim. Na terenie gminy nie
występują gleby I klasy bonitacyjnej. Korzystne warunki glebowe wykształciły się
w północnej części gminy, w terenie gdzie przeważają utwory gliniaste i iglaste. Gleby klasy
II-IV zajmują około 30% powierzchni gminy, głównie w kompleksach pszennych i żytnich
bardzo dobrym. Natomiast gleby powyżej klas V obejmują około 70 % gruntów.

Struktura gruntów wg klas bonitacyjnych
0%
16%

11%
19%

kl. II
kl. III

18%

kl. IV
kl.V
kl. VI
36%

Wykres 1. Struktura gruntów wg klas bonitacyjnych.
Źródło: Na podstawie danych Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Parzęczewie .
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pozostałe

Teren gminy nie jest szczególnie zasobny w kopaliny pospolite. Bazę surowców mineralnych
stanowią udokumentowane złoża piaszczyste, piaszczysto - żwirowe oraz piasków
kwarcowych.

Tabela

poniżej

przedstawia

występowanie

złóż

kopalin

czynnych

i zamkniętych.
Tabela 3. Wykaz złóż na terenie gminy Parzęczew.
Lp.

Nazwa złoża

Rodzaj
kopaliny

Uwagi

1.

BIBIANÓW IV

Piasek/żwir

Złoże czynne

2.

FLORENTYNÓW IV

Piasek/żwir

Złoże czynne

3.

GOŁASZYNY I

Piasek/żwir

Złoże czynne

4.

IGNACEW

Piasek/żwir

Złoże czynne

5.

IGNACEW II

Piasek/żwir

Złoże czynne

6.

IGNACEW III

Piasek/żwir

Złoże czynne

7.

IGNACEW IV Pole A

Piasek/żwir

Złoże czynne

8.

PARZĘCZEW II

Piasek/żwir

Złoże czynne

9.

PARZĘCZEW III

Piasek/żwir

Złoże czynne

10.

PARZĘCZEW IV

Piasek/żwir

Złoże czynne

11.

SKÓRKA I

Piasek/żwir

Złoże czynne

12.

TKACZEWSKA GÓRA

Piasek/żwir

Złoże czynne

13.

BIBIANÓW II

Piasek/żwir

Koncesja wygasła 2014r.

14.

BIBIANÓW III

Piasek/żwir

Złoże czynne

15.

BIBIANÓW I

Piasek/żwir

Złoże zamknięte

16.

FLORENTYNÓW I

Piasek/żwir

Złoże zamknięte /po rekultywacji

17.

FLORENTYNÓW II

Piasek/żwir

Złoże zamknięte /po rekultywacji

18.

FLORENTYNÓW III

Piasek/żwir

Złoże zamknięte /po rekultywacji

19.

IGNACEW I

Piasek/żwir

Złoże zamknięte

20.

KOWALEWICE

Piasek/żwir

Złoże zamknięte

21.

PARZĘCZEW

Piasek/żwir

Złoże zamknięte

22.

PARZĘCZEW II

Piasek/żwir

Złoże zamknięte

23.

PARZĘCZEW IA

Piasek/żwir

Brak informacji o wydobyciu
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24.

SKÓRKA

Piasek/żwir

Złoże nie podlegało eksploatacji

25.

BIBIANÓW IV

Piasek/żwir

Koncesja na wydobycie w trakcie

26.

FLORENTYNÓW V

Piasek/żwir

Etap rozpoznania złoża

Źródło: Na podstawie danych Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Parzęczewie.

Obszar gminy znajduje się w strefie wpływu klimatów suboceanicznego i kontynentalnego.
Wyraża się to m.in. złagodzeniem granic pomiędzy poszczególnymi porami roku. Średnia
temperatura roku kształtuje się w granicach 8°C. Według danych Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej średnia suma opadów przypadająca na dobę w I półroczu 2008 r.
wynosiła na terenie gminy 1,28 mm. Najwyższe opady występują w lipcu, najniższe w styczniu
i

lutym.

Częstotliwość

występowania

opadów

nawalnych

największa

jest

w okresie czerwiec - sierpień.
Tabela 4. Forma własności lasów na terenie gminy Parzęczew.
Forma własności
Powierzchnia
lasów ogółem

Skarb państwa

[ha]

[ha]

1701,63

1054,46

Prywatni
właściciele
[ha]
637,97

Komunalne
[ha]

Inne [ha]

3,63

5,57

Źródło: Na podstawie danych Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Parzęczewie.

Na terenie gminy znajdują się lasy należące do kompleksu leśnego Grotnicko – Lućmierskiego
oraz mniejsze zespoły rozproszone po terenie całej gminy Parzęczew. Grunty leśne w 2013
roku zajmowały powierzchnię 1701,63 ha na obszarze całej gminy (Tabela nr 4). Największa
powierzchnia terenów leśnych położonych na terenie gminy należy do Skarbu Państwa i wynosi
61,97 %. Lesistość gminy kształtuje się na poziomie 16,1%, podczas gdy lesistość
województwa wynosi 21,3%.5
3.1.3.2. FORMY OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARZE GMINY
Do obszarów i obiektów przyrodniczych chronionych na obszarze gminy Parzęczew
należą:
1. Park Dworski w Piaskowicach – wpisany do gminnej ewidencji zabytków;

5

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych
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2. 11 pomników przyrody – drzew zlokalizowanych:
 w Parzęczewie przy placu Kościelnym: lipa drobnolistna – 2 szt.,
 w Pustkowej Górze: lipa drobnolistna – 1 szt.,
 w Leźnicy Wielkiej na cmentarzu: dąb - 5 szt.,
 w parku w Piaskowicach: buk pospolity, dąb szypułkowy, jawor – po 1 szt.
3. Sieć Natura 2000 – „Słone łąki w Pełczyskach” – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty
PLH 100029 położony na terenie dwóch gmin – na terenie gminy Ozorków oraz na terenie
gminy Parzęczew, na działkach nr ew. 1 oraz 2 w obrębie Śliwniki Nowe. Obszar został
wyróżniony ze względu na wypływ wód mineralnych z odwiertu wykonanego w około

1905

r. Jest to jedyne środowisko śródlądowe w Polsce dwóch gatunków halofitów6. Siedlisko jest
zróżnicowane na kilka podtypów, dominują słone łąki ze swibką morską oraz mlecznikiem
nadmorskim. Łączna powierzchnia planowanego obszaru wynosi około 35 ha.
4. Projektowany obszar chronionego krajobrazu – „Puczniewsko - Grotnicki” – ze względu
na walory krajobrazowe oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zamierzeń centralnych
i wojewódzkich dla większości obszaru południowej części gminy proponuje się ustanowienie
statusu obszaru chronionego krajobrazu.
3.1.3.3. RZEKI
Teren gminy znajduje się na wododziałach Wisły i Odry. Przez gminę przepływają
4 rzeki: Gnida i Zian (w zachodniej części gminy) stanowiące dopływ Neru oraz rzeki Linda
we wschodniej części gminy i Bzura (Tabela nr 5). Układ dolin rzek Bzury, Lindy i Gnidy oraz
cieków wraz z towarzyszącymi im obniżeniami powytopiskowymi tworzy lokalny system
korytarzy ekologicznych gminy.
Tabela 5. Główne cieki wodne gminy Parzęczew.
DŁUGOŚĆ W KM
L.P.

NAZWA RZEKI

OGÓŁEM

W TYM UREGULOWANE

1.

Bzura

14,5

1,0

2.

Gnida

13,9

13,9

6

Halofity-to rośliny, które dzięki odporności na zasolenie przystosowane są do rozwoju na silnie zasolnym
podłożu
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3.

Linda

4,5

0,5

4.

Zian

4,0

4,0

36,9

19,4

Razem

Źródło: Na podstawie danych Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Parzęczewie.

Zasoby wód powierzchniowych należą do ubogich: retencjonowanych jest 203 tyś. m³ wody
w różnej wielkości zbiornikach (Leźnica Wielka 14,5 ha, Chociszew 1,68 ha, Parzęczew
1,58 ha).
Na terenie gminy Parzęczew występują zasoby wód podziemnych związane z wodonośnymi
piętrami górnej jury, górnej kredy i czwartorzędu. W okolice wsi Janów i Śliwniki sięga
fragment Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 266 Krośniewice – Kutno. Południowa
i wschodnia część gminy objęta jest zasięgiem zbiornika nr 401 Niecka Łódzka. Wody tego
zbiornika charakteryzują się wysoką jakością i nadają się do użytku bez uzdatniania. Ujęcia
podziemne mają swoje poziomy w najbardziej wodonośnych złożach: czwartorzędowym
(eksploatowane w ujęciach w Chrząstowie Wielkim, Parzęczewie i Leźnicy Wielkiej – Osiedle)
i górnokredowym (w ujęciach Ignacew Folwarczny i Orła). Stanowią one główne źródło wody
w gminie.
Struktura niecki łódzkiej, cechy geologiczne i kierunki zasilania zbiorników wód podziemnych
powodują, że obszar gminy jest korzystnym obszarem generowania energii geotermalnej na
Niżu Polskim. Potencjalne zasoby energii cieplnej zawartej w wodach geotermalnych wynoszą
128.626 tys. tpu.7
3.1.4. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
3.1.4.1. STAN WÓD
Na obszarze gminy potencjalnym źródłem zanieczyszczeń wód są w większości
nawozy naturalne (używane w rolnictwie) oraz nieszczelne zbiorniki bezodpływowe (szamba).
Głównymi zagrożeniami w obrębie pól uprawnych są nawozy oraz opryski ochrony roślin
stosowane w rolnictwie. Istotne zagrożenia zanieczyszczeniem wód gruntowych mogą wynikać
z niewłaściwego przechowywania w gospodarstwach pasz, kiszonek oraz produktów
ropopochodnych, nieodpowiedniego odprowadzania odcieków płynnych pochodzących

7

„Charakterystyka geotermalna powiatów województwa łódzkiego” opracowana przez Uniwersytet Łódzki,
wydział Biologii i Nauk o Ziemi
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z hodowli zwierząt oraz brak systemów oczyszczania ścieków bytowych z gospodarstw.
Przestrzeganie przez mieszkańców wsi zasad tzw. dobrej praktyki rolniczej, porad i zaleceń
oraz obowiązków jest podstawową metodą ograniczenia zanieczyszczeń środowiska.
Zagrożenia stanowią też wylewy silnie zanieczyszczonych wód Bzury. Rzeki Bzura i Linda
wprowadzają na teren gminy wody już pozaklasowe. Wpływ na stan czystości wód mają
jedynie spływy z pól uprawnych powodujące ich eutrofizację. Na stan wód podziemnych
pierwszego poziomu użytkowego ma wpływ błędna lokalizacja studni, szamb i dołów
chłonnych. Na terenie gminy nie stwierdzono źródeł istotnego zanieczyszczenia wód.
3.1.4.2. STAN POWIETRZA
Na terenie gminy nie występują obiekty mogące mieć znacząco negatywny wpływ na
stan powietrza atmosferycznego. Lokalne zagrożenia stanowią jedynie indywidualne paleniska
na opał stały, ponieważ emitory te nie posiadają urządzeń ochrony powietrza. Większość
stwierdzonych zanieczyszczeń, mających wpływ m.in. na stan zdrowotny lasów to
zanieczyszczenia pochodzące z sąsiednich miast – głównie z Ozorkowa.
Przebieg autostrady przez obszar gminy jest czynnikiem wpływającym na emisję spalin do
powietrza atmosferycznego oraz emisję hałasu. Obiektem zakłócającym klimat akustyczny jest
również linia kolejowa relacji Łódź – Kutno oraz zlokalizowane w północno – zachodniej
części gminy lotnisko wojskowe. Drogi obsługujące ruch lokalny nie są czynnikiem mającym
znaczący wpływ na zanieczyszczenia powietrza.

3.2. STREFA TECHNICZNA
3.2.1. KOMUNIKACJA DROGOWA I KOLEJOWA
Gmina

posiada

dobry

układ

komunikacyjny.

Do

najważniejszych

ciągów

komunikacyjnych należą:
 autostrada A2 biegnąca w śladzie trasy europejskiej E30, odcinek „WartkowiceEmilia”, gdzie znajdują się najbliższe węzły drogowe (Wartkowice oddalone o 10 km,
zaś Emilia o 13 km od miejscowości Parzęczew); autostrada przecina gminę na część
północną i południową. Na terenie gminy znajdują się dwa miejsca obsługi podróżnych
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tzw. MOP-y II i III (wyposażone w parkingi, toalety, stacje paliw, restauracje i miejsca
noclegowe);
 droga wojewódzka nr 469, przecinająca gminę w jej północnej części, położona
w całości na terenie województwa łódzkiego, łącząca powiaty poddębicki i zgierski
(granica powiatu);
 droga powiatowa nr 5137E relacji Łódź – Zgierz – Ozorków – Parzęczew – Uniejów –
Konin - Poznań, biegnąca w północnej części gminy, łącząca powiat poddębicki
i zgierski (granica powiatu);
 droga powiatowa nr 5168E relacji Łódź - Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – Łęczyca
– Kutno, biegnąca z południa na północ;
 droga krajowa nr 91 biegnąca na wschód od gminy, łącząca Gdańsk z Łodzią (przebiega
przez Ozorków i Łęczycę);
 droga krajowa nr 72 położona na południowy - zachód od gminy, łącząca Konin
z Rawą Mazowiecką.
Mapa 2. Położenie gminy Parzęczew (oznaczona czerwoną przerywaną linią) względem
szlaków komunikacyjnych.

Wykres 2. Procentowy udział podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność
gospodarczą wg rejestru REGON w gminie Parzęczew i powiecie zgierskim w 2015 r.Mapa
3. Położenie gminy Parzęczew (oznaczona czerwoną przerywaną linią) względem szlaków
komunikacyjnych.

Źródło: Strona internetowa www.gogle.pl/maps/place/Parzeczew
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Na terenie powiatu zgierskiego na koniec 2011 roku było 408,96 km dróg powiatowych
o nawierzchni bitumicznej i 487,20 km dróg gminnych o nawierzchni twardej. Większość dróg
powiatowych na terenie gminy posiada nawierzchnię bitumiczną. Jedynie drogi
nr 5139E, nr 5140E, nr 5146E, 5147E posiadają w części nawierzchnię bitumiczną
i gruntową. Pilnego remontu wymaga droga powiatowa nr 5168E i nr 3705E. Ogólna długość
dróg gminnych wynosi 107,1 km, z czego tylko 31 km ma nawierzchnię bitumiczną
(Tabela nr 6).
Tabela 6. Infrastruktura drogowa na terenie gminy Parzęczew z podziałem na zarządy.

WYKAZ DRÓG

LP.

DŁUGOŚĆ
[KM]

RODZAJ NAWIERZCHNI
BITUMICZNA

SZLAKOWA I
GRUNTOWA

1.

WOJEWÓDZKIE

4,7

4,7

-

2.

POWIATOWE

58,6

51,8

6,8

3.

GMINNE

107,1

31,00

76,10

4.

RAZEM

170,4

87,50

82,90

5.

STRUKTURA W %

100

51,35

48,65

100

28,94

71,06

6.

UDZIAŁ % DRÓG
GMINNYCH

Źródło: Na podstawie danych Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Parzęczewie.

W najbliższych latach na terenie gminy Parzęczew planuje się przebudowę następujących dróg
gminnych:
 Drogi gminnej nr 120115E Śliwniki - Żelgoszcz o dł. 1,12 km,
 Drogi gminnej nr 120263E Śniatowa - Stary Chrząstów o dł. 1,72 km,
 Drogi gminnej nr 120268E Ignacew Folwarczny o dł. 1,40 km,
 Drogi gminnej nr 120282E Kowalewice o dł. 0,76 km,
 Drogi gminnej nr 120256E Mrożewice o dł. 0,358 km,
 Drogi gminnej nr 120267E Ignacew Parzęczewski o dł. 0,85 km,
 Drogi gminnej nr 120274E Florentynów o dł. 3,91 km,
 Drogi gminnej nr 120283E Orła - Duraj o dł. 2,21 km.
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Mieszkańcy gminy korzystają z komunikacji publicznej dzięki usługom świadczonym przez
przewoźników prywatnych DYNAMIC Travel Kurzawa i Kurzawa Sp. J. i Transport Osobowy
Autobusem STOJECCY Sp. J. (busy w kierunku Łodzi, Leźnicy Wielkiej) oraz linii PKS
ŁĘCZYCA (w kierunku Łodzi, Łęczycy).
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa relacji Łódź – Kutno ze stacją w Chociszewie.
W

2014 roku została uruchomiona Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) łącząca powiat

zgierski z powiatami łódzkim - wschodnim, brzezińskim oraz pabianickim (Mapa nr 3). Gmina
Parzęczew wraz z innymi samorządami i Marszałkiem Województwa Łódzkiego podpisała
porozumienie dotyczące lepszego skomunikowania pociągów ŁKA z transportem lokalnym.
Projekt „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” pozwolił na zakup 20 sztuk
nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do świadczenia usług
przewozów pasażerskich na terenie aglomeracji łódzkiej. Inwestycja przyczyniła się
do aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu głównie poprzez poprawę mobilności jej
mieszkańców i lepsze skomunikowanie miast regionu ze stolicą województwa. Rozbudowa
infrastruktury transportowej wewnątrzregionalnej przyczyniła się do rozprzestrzeniania się
procesów rozwojowych z obszarów będących motorami wzrostu na obszary słabiej rozwinięte.
Alternatywna forma przemieszczania się wpłynęła na zwiększenie skali

transportu

zbiorowego. Poprawa mobilności mieszkańców aglomeracji łódzkiej, ma pozytywny wpływ
na zmniejszenie bezrobocia poprzez zapewnienie środka transportu osób pracujących, poprawę
warunków dojazdu do szkół i uczelni młodzieży z bardziej odległych i mniej zurbanizowanych
obszarów takich jak gmina Parzęczew. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się
do zahamowania trendu spadkowego świadczonych usług pasażerskich przez przewoźników
kolejowych, pozyskania nowych pasażerów oraz przejęcia części pasażerów z komunikacji
indywidualnej na rzecz wzrostu udziału transportu zbiorowego, będącego najbardziej
przyjaznego środowisku.
Łódzka Kolej Aglomeracyjna oferuje szereg ofert biletowych ze zniżkami dla różnych grup
społecznych w tym m.in. bilety wycieczkowe obowiązujące podczas weekendu, zniżki
dla rodzin posiadających Karty Dużej Rodziny, dla firm, dla grup zorganizowanych, dla 2-4
osób podróżujących razem, dla seniorów po 60 roku życia. Ponadto w okresie letnim w swojej
ofercie ŁKA ma szereg tras

turystycznych pozwalających na zwiedzanie terenów

województwa łódzkiego (m.in.: „Wokół Zduńskiej Woli pieszo lub rowerem”; „Okolice Łasku
pieszo i rowerem”; „Łęczyca, Ozorków i okolice”; „Stryków i Głowno na zielono trasy
26

rowerowe” i inne). Została zwiększona częstotliwość kursujących pociągów we wszystkich
kierunkach.
Mapa 4. Mapa połączeń Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Źródło: Strona internetowa www.lka.lodzkie.pl

3.2.2. WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Przez obszar gminy przebiega dział wodny I rzędu: Wisła – Modra (Bzura – Ner),
co ma swoje odbicie w naturalnie ukształtowanym systemie dolin i rowów odwadniających.
Zachodnia część obszaru gminy położona w zlewni Neru jest odwadniana głównie przez rzekę
Gnidę, płynącą od źródeł w rejonie Ignacewa Podleśnego w kierunku północno - zachodnim.
Jej funkcję uzupełnia rzeka Nida, system powierzchniowy rowów melioracyjnych i zbiorniki
wodne, z których największe to zalew w Leźnicy Wielkiej i zbiornik wodny

w Parzęczewie,

oba na rzece Gnidzie. Część wschodnią obszaru gminy uwadnia bezpośrednio rzeka Bzura i jej
prawobrzeżny dopływ Lindy. Wody opadowe odprowadzane są przez spływ powierzchniowy.
Kanalizacja deszczowa występuje fragmentarycznie i ma charakter wyłącznie indywidualny.
Za gospodarkę wodną i ściekową gminy odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej
w Parzęczewie będący jednostką organizacyjną Gminy Parzęczew powołaną w 1992 roku.
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Na terenie gminy dominuje system wiejskich wodociągów grupowych. Na koniec 2014 roku
gmina posiadała 140,9 km sieci wodociągowej i 1795 szt. przyłączy do działek. Do wsi
Bibianów, Konstantki i częściowo Kowalewice doprowadzana jest woda z wodociągu miasta
Ozorkowa. Poza system wodociągów gminnych, w oparciu o własne studnie głębinowe
zaopatrują się w wodę obiekty Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej, w tym osiedle
wojskowe, kompleks koszarowy i lotnisko wojskowe.
Funkcjonujące na terenie gminy systemy wodociągów wiejskich oparte są o ujęcia wód
podziemnych (w tym zasoby górnokredowe i czwartorzędowe). Zasoby wody eksploatowane
są poprzez ujęcia wody w miejscowościach: Parzęczew, Chrząstów Wielki, Ignacew
Folwarczny i Orła. W układzie jednostopniowym pracują wodociągi w miejscowościach
Parzęczew i Ignacew Folwarczny, pozostałe dwa pracują w układzie dwustopniowym.
Ujęcie wody i hydrofornia W.1 w Parzęczewie (wybudowana w 1964 r. i modernizowana
w 1996 r.) czerpie wodę z utworów czwartorzędowych z głębokości 42,5 m. Wydajność ujęcia
wynikająca z pozwolenia wodno - prawnego wynosi maksymalnie 145 m³/h, natomiast średni
pobór wody wynosi 2000 m³/d. Sieć wodociągowa o długości 11,14 km doprowadza wodę do
odbiorców w Parzęczewie. W 2014 roku wydobyto 31042 m³ wody.
Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody W.2 we wsi Chrząstów Wielki (wybudowana
w 1983 r., rozbudowana w 2005 r.) czerpie wodę z utworów czwartorzędowych, z głębokości
88,25 m, 87,45 m i 75,6 m. Sieć wodociągowa o długości 64,29 km, liczy w gminie Parzęczew
- 413, a w gminie Ozorków - 355 szt. przyłączy. W 2014 roku wydobyto 22665 m³ wody.
Ujęcie wody i hydrofornia W.3 we wsi Ignacew Folwarczny (wybudowana w 1993r.) czerpie
wodę z utworów górnokredowych, z głębokości 70 m. Średnia wielkość wydobycia
i produkcji wody w 2014 roku wynosiła 68912 m³. Długość sieci wynosi 47,52 km i liczy 581
szt. przyłączy.
Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody W.4 we wsi Orła (wybudowana 1998 r. i rozbudowana
w 2013 r.) czerpie wodę z utworów wodonośnych z głębokości 80 m. Długość wodociągu
wynosi 17,95 km i liczy 358 szt. przyłączy. W 2014 roku wydobyto 26645 m³ wody.
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Wykres 3. Długość sieci wodociągowej w latach 2010-2015.
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Źródło: Na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie.

Kluczowymi inwestycjami w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę umożliwiającymi
poprawę jakości, jak i ilości dostarczanej wody były następujące działania zrealizowane
w latach 2011-2015:
1. ”Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Parzęczew” – w ramach
inwestycji została rozbudowana stacja wodociągowa we wsi Orła (przeprowadzono roboty
technologiczno - instalacyjne, architektoniczno - budowlane, budowlano - konstrukcyjne
oraz elektryczne). Wybudowano sieć wodociągową w miejscowościach Orła, Krzemień,
Pustkowa Góra i w Parzęczewie przy ul. Ogrodowej.
2. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Parzęczew – etap II.” –
w ramach zadania została rozbudowana sieć wodociągowa poprzez połączenie sieci
wodociągowej w miejscowości Pustkowa Góra z Tkaczewską Górą, co stanowi połączenie
wodociągu

zasilanego

ze

stacji

wodociągowej

w

miejscowości

Orła

z wodociągiem zasilanym ze stacji wodociągowej w miejscowości Ignacew Folwarczny.
Rozbudowa

sieci

wodociągowej

poprzez

połączenie

sieci

wodociągowej

w miejscowościach Wytrzyszczki i Julianki stanowi połączenie wodociągu zasilanego ze
stacji wodociągowej w miejscowości Ignacew Folwarczny z wodociągiem zasilanym ze
stacji wodociągowej w miejscowości Chrząstów Wielki. Połączenie przedmiotowych
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wodociągów przyczyniło się do poprawy warunków życia mieszkańców, poprzez
wyeliminowanie przerw w dostawie bieżącej wody. W przypadku wystąpienia awarii na
stacji wodociągowej bądź w przypadku planowanych wyłączeń związanych z wymianą
złoży w filtrach, będzie możliwe zasilanie wodą z drugiej stacji.
Wykres 4. Długość sieci kanalizacyjnej w latach 2010-2015.
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Infrastruktura ściekowa na terenie gminy jest słabo rozwinięta. W 2015 roku liczyła ona
4,9 km długości. Ścieki sanitarne odprowadzane są w systemie gminnej kanalizacji zbiorczej,
w systemach kanalizacji lokalnej oraz indywidualnie. Tabela nr 7 przedstawia wykaz
oczyszczalni ścieków funkcjonujących w gminie Parzęczew.
Tabela 7. Wykaz oczyszczalni na terenie gminy Parzęczew.
Jednostka

Odbiornik ścieków

Zarząd

oczyszczonych

Ścieki w 2013 roku

Zespół Zarządców

Oczyszczalnia
Leźnica Wielka

Nieruchomości WAM

Rzeka Gnida w

Sp. z o.o., Oddział

3,084km do Kanału

Energetyki Cieplnej

Łęka -Dobrogosty

Warszawa
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23 499 m³/rok

Oczyszczalnia
ścieków bytowych
Leźnica Wielka

Rejonowy Zarząd

Rzeka Gnida w

Infrastruktury,

2,99 km do Kanału

Bydgoszcz

Łęka-Dobrogosty

84 007 m³/rok

(rejon koszarowy)
Oczyszczalnia
ścieków

Rejonowy Zarząd

komunalnych

Infrastruktury,

Leźnica Wielka

Bydgoszcz

Rów melioracyjny RG2 w 0,4 km rzeki
Gnida do kanału Łęka-

3 600 m³/rok

Dobrogosty

(rejon lotniskowy)
Oczyszczalnia

Zakład Gospodarki

Rzeka Gnida 6,65 km

Parzęczew,

Komunalnej

do Kanału Łęki-

ul. Kątna 16

w Parzęczewie

Dobrogosty

Oczyszczalnia

Zakład Gospodarki

Parzęczew,

Komunalnej

ul. Ozorkowska 14

w Parzęczewie

Oczyszczalnia
Chociszew

34 094 m³/rok

Rzeka Gnida

Poniżej 5m³/d

Rzeka Bzura

Poniżej 5m³/d

Zakład Gospodarki
Komunalnej
w Parzęczewie

Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Parzęczew.

Na terenach nieobjętych kanalizacją dominuje odprowadzanie ścieków sanitarnych do
zbiorników bezodpływowych typu szambo. Zgromadzone ścieki są okresowo wywożone przez
firmy prowadzące usługi asenizacyjne do punktu zlewnego ścieków na oczyszczalni
w Parzęczewie. Na terenie gminy funkcjonuje 280 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.
Budowa 266 oczyszczalni została dofinasowana ze środków zewnętrznych. Konieczna jest
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wszystkich wyposażonych w sieć
wodociągową wsiach o rozproszonej zabudowie. Docelowo zgodnie z „Koncepcją
programowo - przestrzenną odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Parzęczew” ma
zostać wykonanych na terenie gminy 1033 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 ze zm.) do obowiązków mieszkańców należy przyłączenie się do
sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku ze względów ekonomicznych, do wyposażenia
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nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową
oczyszczalnię ścieków.
3.2.3. GOSPODARKA ODPADAMI
Z dniem 1 lipca 2013 roku na terenie gminy Parzęczew zaczął obowiązywać nowy
system gospodarki odpadami komunalnymi, w którym to gmina odpowiedzialna jest za odbiór
odpadów od mieszkańców. Było to związane z wejściem w życie znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku

(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), która zrewolucjonizowała dotychczasowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z nowym systemem gospodarki
odpadami Rada Gminy w Parzęczewie przyjęła szereg uregulowań z nim związanych, tj:
 Uchwała Nr XII/119/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parzęczew;
 Uchwała Nr IV/26/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty na terenie Gminy Parzęczew;
 Uchwała Nr XII/120/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na
terenie Gminy Parzęczew;
 Uchwała Nr VI/55/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz ze zmianami;
 Uchwała Nr VI/53/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe;
 Uchwała Nr VI/54/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W 2015 roku 4089 mieszkańców złożyło deklaracje na wywóz odpadów segregowanych,
jedynie 590 złożyło deklarację na odpady zmieszane. Odpady są zbierane w podziale na frakcje:
papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji i odpady
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zielone, popiół. Ponadto od kilku lat na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka
odpadów typu PET, szkło, papier. Na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Parzęczewie. Odbierane są tu następujące frakcje odpadów
komunalnych: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, meble i odpady wielogabarytowe, odpady budowlane
i rozbiórkowe (zgodnie z przyjętym limitem - do 30 kg rocznie na osobę), tworzywa sztuczne
i szkło. Odbieraniem tego rodzaju odpadów zajmuje się firma wyłoniona w drodze przetargu
nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Od 2006 roku gmina Parzęczew należy do Związku Międzygminnego „Bzura”, który zrzesza
20 gmin z terenu województwa łódzkiego. Zadaniem ZM „Bzura” jest stworzenie
i wdrożenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obejmującego
selektywną zbiórkę odpadów, odzysk, recykling i unieszkodliwianie. Powyższe zadania będą
realizowane

dzięki

budowie

Regionalnego

Zakładu

Zagospodarowania

Odpadów

Komunalnych. Inwestycja ta składać się będzie z budowy:
 sortowni odpadów komunalnych zmieszanych,
 sortowni odpadów komunalnych zmieszanych zakończonych odbiorem tzw. pre RDF,
 instalacji do stabilizacji/kompostowni odpadów,
 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
 dodatkowych obiektów infrastruktury.
Budowa w/w obiektu pozwoli na poprawę warunków funkcjonowania ludności w środowisku
i zaangażowanie się wszystkich w tworzenie kompleksowego systemu gospodarowania
odpadami, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, wprowadzenie racjonalnej
gospodarki odpadami poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów,
poprawę zarządzania środowiskiem oraz poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost
znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno - gospodarczy.
3.2.4. STRUKTURA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
W strukturze własności gruntów dominuje własność osób prywatnych z prawie 79%
udziałem. Zaledwie 1,84 % gruntów stanowi własność komunalną (gminy Parzęczew, gminy
miejskiej Ozorków oraz powiatu zgierskiego). Gmina Parzęczew nie jest właścicielem zbyt
wielu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Tabela nr 8).
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Tabela 8. Struktura własności gruntów na terenie gminy Parzęczew.
Rodzaj

Osoby

Skarb

Własność

własności

fizyczne

Państwa

komunalna

8232,86

1783,61

191,21

79,23

17,17

1,84

Powierzchnia
w ha
Powierzchnia
w%

Kościoły i
związki

Inne

Razem

18,58

164,48

10390,74

0,18

1,58

100

wyznaniowe

Źródło: Na podstawie danych z Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Parzęczewie.

3.2.5. TELEKOMUNIKACJA I INTERNET
Obszar gminy Parzęczew objęty jest zasięgiem telefonii przewodowej. Gmina posiada
również podstawowe wyposażenie w zakresie łączności telefonicznej, także telefonii
komórkowej największych sieci m.in. Orange, Plus, Play i T-Mobile. Potrzeby wszystkich
mieszkańców pod względem łączności są zaspokajane. Jedynie w sołectwach Chociszew
i Leźnica Wielka występują niewielkie problemy z zasięgiem sieci komórkowej.
Na terenie gminy dostępna jest również sieć internetowa. W miejscowościach Parzęczew
i Chociszew znajdują się dwa węzły Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej.
Transmisja przebiega z wykorzystaniem radiolinii zamontowanych na masztach na budynkach
Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie oraz Szkoły Podstawowej
w Chociszewie. Maszt na szkole w Parzęczewie jest głównym punktem dystrybucyjnym
Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Ponadto, infrastruktura kablowa Orange oraz
sieć rozwiniętej infrastruktury bezprzewodowej operatorów prywatnych umożliwiają łatwy
dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego. Warto wspomnieć,

iż w bibliotekach

zlokalizowanych w szkołach w Parzęczewie i w Chociszewie można korzystać z darmowego
dostępu do internetu, a w miejscowości Parzęczew w budynku Centrum Odnowy Wsi
funkcjonuje PIAP umożliwiający korzystanie z darmowego internetu wszystkim mieszkańcom
gminy. Na terenie gminy w miejscowości Parzęczew działa również HotSpot – otwarty punkt
dostępu, umożliwiający połączenie z Internetem, za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na
standardzie Wi-Fi.
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Istniejąca na obszarze gminy Parzęczew infrastruktura umożliwia dostęp do internetu m.in. za
pomocą technologii:
 ADSL wykorzystującą przewodowe łącza telefoniczne;
 UMTS/HSPA+ wykorzystującą bezprzewodową infrastrukturę dostępu do sieci
3G;
 LTE wykorzystującą bezprzewodową infrastrukturę dostępu do sieci
o transmisji 150 MB/s;
 WiMAX/Wi-Fi wykorzystującą bezprzewodową infrastrukturę dostępu do sieci.

3.2.6. GAZOWNICTWO, CIEPŁOWNICTWO, ELEKTROENERGETYKA
3.2.6.1. GAZOWNICTWO
Gmina Parzęczew jak dotąd nie została zgazyfikowana. Powyższy stan wynika z jej
położenia, charakteru oraz niskiego uprzemysłowienia. Wśród sąsiednich jednostek
administracyjnych również gmina Dalików nie ma struktury gazowej. Pozostałe jednostki są
w mniejszym bądź większym stopniu zgazyfikowane. Brak źródła zasilania i sieci dystrybucji
gazu powoduje, iż zarówno mieszkańcy, jak i działające na jej terenie podmioty gospodarcze
nie mają możliwości korzystania z gazu sieciowego. Ewentualne potrzeby są zaspakajane
poprzez butle gazowe oraz ze zbiorników napełnianych gazem płynnym.
Dla potrzeb gazyfikacji gminy w 1992 r. opracowana została „Koncepcja programowa”,
według której gmina miałaby być zasilana z istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia
poprzez stację redukcyjno – pomiarową I-go stopnia zlokalizowaną na terenie miasta Ozorkowa
oraz sieć rozdzielczą w mieście i gminie Ozorków.
Zgodnie z dokumentem „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe gminy Parzęczew”8, w celu zgazyfikowania terenu gminy najlepszym
rozwiązaniem byłoby uwzględnienie gazyfikacji gminy bądź jej części w planach
inwestycyjnych Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy Łódź.
Według opracowanych założeń do planu gazyfikacji przewiduje się możliwość dystrybucji

8

Dokument opracowany na zlecenie Gminy Parzęczew przez Biuro Ekspertyz Energetycznych Marian Jeziorski,
Łódź ul. Sarmacka 6/33.
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gazu z gminy Wartkowice. W pierwszej kolejności powinny być zgazyfikowane tereny
rozwojowe: obszar przedsiębiorczości „Ozorkowsko - Parzęczewski”, obszary związane
z obsługą podróżnych (MOP) na autostradzie A2, miejscowość Parzęczew, Leźnica Wielka Osiedle. Wybudowana sieć gazowa przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń
powietrza, podwyższenia standardu życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności
inwestycyjnej gminy.
3.2.6.2. CIEPŁOWNICTWO
Zaopatrzenie z zakresu ciepłownictwa w gminie Parzęczew, odbywa się poprzez lokalne
źródła ciepła: kotłownie i indywidualne źródła ciepła eksploatowane przez ich właścicieli na
własne potrzeby.
System energetyczny gminy oparty jest na następujących nośnikach energii: węgiel kamienny,
olej opałowy, biomasa (zrębki i odpady drzewne), w minimalnym zakresie na gazie ciekłym
i energii elektrycznej.
Dotychczasowa modernizacja źródeł ciepła dotyczyła zastosowania oleju opałowego jako
paliwa grzewczego. Znaczącymi źródłami ciepła na terenie gminy są:
 kotłownia olejowa przy Szkole Podstawowej w Chociszewie o mocy 0,260 MW,
 kotłownia olejowa dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w Leźnicy Wielkiej – Osiedle
(zarządzana przez Wojskową Agencję Mieszkaniową). Poprzez sieć dystrybucyjną
dostarcza energię do 19 bloków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej,
 kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie
o mocy 0,750 MW (zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej),
 kotłownia olejowa przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie
o mocy 1,36 MW (kotłownia jest wykorzystywana awaryjnie w przypadku remontów,
konserwacji kotłowni na biomasę lub bardzo niskich temperatur powietrza).
Modernizacja systemu ciepłowniczego Parzęczewa oparta była o dwie istniejące kotłownie:
olejową w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie i węglową w blokach
Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Połączenie kotłowni nastąpiło poprzez wbudowanie
ciepłociągu łączącego kotłownie olejową z rozdzielaczami w kotłowni węglowej. W wyniku
podjętych działań powstała jedna kotłownia na biomasę o mocy grzewczej 750 kW.
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Nowoczesne ekologiczne źródło ciepła poprzez sieć przesyłową dostarcza energię cieplną do
następujących obiektów: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Parzęczewie, Gminna Biblioteka
Publiczna, Gminny Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, blok
nauczycielski, dwa bloki Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, budynek byłej siedziby
Urzędu

Pocztowego,

budynek

po

posterunku

Policji

oraz

Urząd

Gminy.

Pozostałe instytucje znajdujące się na terenie gminy wykorzystują do spalania głównie olej
opałowy, w małych ilościach energię elektryczną i węgiel. W przedsiębiorstwach
wykorzystywany jest węgiel, olej opałowy, gaz ciekły i energia elektryczna. Mieszkańcy
domów jedno - bądź wielorodzinnych w większości wykorzystują węgiel. Zwykle posiadają
własne kotłownie zainstalowane w piwnicach bądź pomieszczeniach gospodarczych.
Natomiast w gospodarstwach rolnych przeważa piecowy system ogrzewania, oparty na węglu.
Obok węgla często spala się tu odpady drzewne i inne odpady gospodarskie.
Dokument „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
gminy Parzęczew” wskazuje następujące perspektywiczne propozycje w zakresie rozwoju
i modernizacji systemów zaopatrzenia w energię do roku 2020:
 pełne pokrycie potrzeb energetycznych,
 zapewnienie optymalnego pokrycia bezpieczeństwa energetycznego,
 dbałość o ochronę środowiska naturalnego,
 uruchomienie źródeł taniej energii,
 promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Ponadto w dokumencie tym, w celu ograniczenia niskiej emisji zaleca się proekologiczne
działania:
 sukcesywne zwiększanie ciepła ze źródeł odnawialnych, możliwych do zainstalowania
na terenie gminy,
 zwiększenie wykorzystania w gospodarstwach rolnych w celach grzewczych słomy,
odpadów drzewnych, a w przyszłości także biomasy w formie tradycyjnej bądź
przetworzonej,
 po zgazyfikowaniu obszaru gminy, wykorzystywanie gazu w większym stopniu do
celów technologicznych i grzewczych,
 sukcesywne przestawianie innych mniejszych źródeł węglowych na współspalanie
z biomasą a docelowo na spalanie tylko biomasy,
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 w nowo powstałych podmiotach gospodarczych, urzędach, instytucjach i budynkach
mieszkalnych stosowanie kotłowni na paliwa ekologiczne.
Na terenie gminy nie planuje się budowy na skalę przemysłową zcentralizowanego systemu
produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła. Funkcjonujące dotychczas systemy, prowadzone przez
Wojskową Agencję Mieszkaniową i Zakład Gospodarki Komunalnej, powinny być nadal
kontynuowane i w miarę możliwości powinni być pozyskiwani nowi odbiorcy w ramach danej
miejscowości. Po zgazyfikowaniu gminy, zaleca się zastąpienie oleju opałowego gazem
ziemnym.
3.2.6.3. ELEKTROENERGETYKA
Głównym źródłem zasilania gminy w energię elektryczną jest RPZ Ozorków
(110/15 kV), usytuowany w północnej części miasta. Stacja zasilana jest linią wysokiego
napięcia (110 kV) relacji Zgierz-Łęczyca (Leszcze). Zaspokaja potrzeby miasta oraz kilka
ościennych gmin w tym gminy Parzęczew. Z rozdzielni stacji w kierunku gminy
wyprowadzone są 4 zasilające magistralne linie 15 kV:
 linia P6 – „Ozorków - Różyce”,
 linia P30 – „Ozorków - Parzęczew”,
 linia P7 – „Ozorków – Chociszew”,
 linia P2 – „Ozorków – Aleksandria”.
W sytuacjach awaryjnych część mieszkańców może okresowo być zasilana z RPZ-u Zgierz
i RPZ-u Aleksandrów Łódzki. Jednostka Wojskowa w Leźnicy Wielkiej dodatkowo może
korzystać zarówno z linii P21 „Ozorków - Wróblew” jak i z olejowych generatorów
prądotwórczych (źródła rezerwowe).
Sieć średniego napięcia wykonana jest z przewodów stalowo – aluminiowych ALF
o przekrojach 25, 35, 50 mm². Na terenie gminy pracują stacje typu napowietrznego oraz stacje
wnętrzowe parterowe i wieżowe. Stacje słupowe i wieżowe są zasilane promieniowo liniami
napowietrznymi, a stacje parterowe są zasilane kablami w układzie pierścieniowym. Zakres
znamionowych mocy transformatorów w istniejących stacjach wynosi od 20 do 400 KVA, co
oznacza, że większość stacji słupowych posiada transformatory o stosunkowo małej mocy
znamionowej.
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Generalnie sieć 15 kV jest dość dobrze rozwinięta, a powiązanie ze źródłami zewnętrznymi
umożliwia dużą pewność zasilania odbiorców. Eksploatowana sieć linii napowietrznych
wymaga modernizacji przede wszystkim w zakresie wymiany istniejących przewodów na
przewody o przekrojach 70 mm² celem zwiększenia przepustowości sieci i zmniejszenia strat
sieciowych. Powyższe dotyczy przede wszystkim podstawowych linii 15 kV wiążących
GPZ-y, posiadających przekroje 35 i 50 mm². Modernizacja sieci niskiego napięcia wymagana
jest w zakresie skracania obwodów (wzrost stopnia nasycenia stacjami 15/0,4 kV) oraz
sukcesywnej wymiany linii napowietrznych na kablowe, bądź przewody izolowane.
Dodatkowo infrastrukturę elektroenergetyczną uzupełnia linia napowietrzna wysokiego
napięcia 220 kV relacji „Adamów - Janów”. Przebiega ona przez gminę centralnie, z zachodu
na wschód. Jest to sieć przesyłowa nie związana bezpośrednio z zaopatrzeniem gminy
w energię.
Stan infrastruktury elektroenergetycznej na terenie gminy oceniany jest jako dostateczny,
a miejscami dobry. Istniejąca infrastruktura zaspokaja obecne i perspektywiczne potrzeby
odbiorców przy założeniu umiarkowanego tempa rozwoju gminy i standardowych przerw
w dostawach energii.
W celu rozwoju systemu elektroenergetycznego zgodnie z dokumentem „Założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Parzęczew” zaleca się:
 w ciągach głównych linii napowietrznych 15 kV zwiększyć przekroje przewodów
z 35, i 50 mm² na 70 mm²,
 na odgałęzieniach linii jw. zwiększyć przekroje przewodów z 25 mm² na 35 mm² bądź
50 mm²,
 wszystkie linie średniego napięcia powinny być zamontowane na słupach wsporczych
i wykonane jako izolowane,
 w miarę możliwości zastępować linie napowietrzne liniami kablowymi przy tworzeniu
nowych osiedli,
 wprowadzić monitoring zarządzania sieciami średniego i niskiego napięcia,
 skracać zbyt długie obwody niskiego napięcia do minimum poprzez zagęszczenie linii
15/04 kV.
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Sieć oświetlenia ulicznego w gminie Parzęczew jest stosunkowo dobrze rozwinięta. W ciągu
ostatnich 3 lat zostało wybudowane oświetlenie uliczne w miejscowościach: Chociszew,
Ignacew Podleśny, Piaskowice, Parzęczew. Planowana jest dalsza rozbudowa oświetlenia
w kolejnych miejscowościach: Pustkowa Góra, Radzibórz, Bibianów, Duraj, Tkaczewska
Góra, Wytrzyszczki, Opole, Parzęczew, Skórka, Ignacew Rozlazły, Śliwniki, Piaskowice,
Florianki, Chrząstów Wielki, Trojany, Janów, Mikołajew, Gołaszyny, Chociszew.
Gmina Parzęczew leży w II strefie wietrzności co oznacza, iż są tu bardzo korzystne warunki
do lokalizacji farmy wiatrowej. Ewentualna farma bądź pojedyncze siłownie pozwoliłyby na
zmniejszenie stopnia uzależnienia gminy od zewnętrznych źródeł energii. Mogą one stać się
awaryjnym źródłem energii. Ponadto energetyka wiatrowa przynosi korzyści ekonomiczne
(podatki, aktywizacja lokalnych przedsiębiorstw) i społeczne (czystsze środowisko naturalne).
Gmina Parzęczew posiada dwa plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące obszary
położone w sołectwach Parzęczew, Ignacew Folwarczny, Ignacew Rozlazły, Śniatowa, Skórka,
Śliwniki,

Wytrzyszczki

umożliwiające

inwestowanie

w

farmę

wiatrową

wraz

z towarzyszącą jej infrastrukturą.

3.3. STREFA GOSPODARCZA
3.3.1. RYNEK PRACY
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym dotykającym całą Polskę, również w gminie
Parzęczew jest ono obecne. Na terenie gminy funkcjonuje Punkt Obsługi Bezrobotnych
w Parzęczewie, który w określone dni przyjmuje interesantów.
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu na terenie gminy, w latach 2010 -2015
zaobserwowano spadek bezrobocia. Największa liczba bezrobotnych była zarejestrowana
w 2013 roku – 382 osób (w tym 168 kobiet). W 2015 roku bez pracy pozostawało już tylko 286
osób (spadek o 96 osób w stosunku do 2013 roku).
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Wykres 5. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Parzęczew w latach 2010-2015.
250

214
200

176 180

172
156

193
179

168
154
138

150

142 144
Kobiety
Mężczyźni

100

50

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Źródło: Na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

Tabela 9. Bezrobocie w województwie łódzkim, powiecie zgierskim i na terenie gminy
Parzęczew w latach 2010-2015.

WOJEWÓDZTWO

131617

51,0

138652

51,3

151036

POWIAT ZGIERSKI

9810

47,52

10408

48,27

GMINA PARZĘCZEW

328

52,44

356

49,44

ŁÓDZKIE

49,57

151626

11700

47,6

372

48,12

49,0

126157

11487

46,7

382

43,98

109510

50,0

8624

48,9

7705

49,25

292

47,26

286

49,65

W analizowanym okresie w powiecie zgierskim można od 2012 roku zauważyć tendencję
spadkową w liczbie pozostających osób bez pracy. W 2015 roku nastąpił spadek o 5,7%
w stosunku do 2012 roku. Stopa bezrobocia w województwie łódzkim spadła
z 12,1 % w 2010 roku do 10,3 % w 2015 roku i zmniejszyła się o 1,8 %. Zaś w stosunku do
W gminie Parzęczew przedmiotowy spadek

odnotowujemy dopiero w 2015 roku. Największe bezrobocie na terenie gminy odnotowujemy
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Źródło: Na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

roku 2013 spadek ten wyniósł 3,8%.
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w 2013 roku. Stopa bezrobocia w kraju w 2015 roku wynosiła 9,8 % i zmniejszyła się w
stosunku do roku 2012 o 3,6 % (Tabela nr 9 i Wykres nr 5).
Wykres 6. Stopa bezrobocia dla kraju, województwa i powiatu w latach 2010-2015.
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Źródło: Na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Należy zauważyć, iż w strukturze bezrobotnych największą grupę stanowią osoby bezrobotne
nie posiadające wykształcenia średniego (Tabela nr 10). W 2012 roku stanowili oni ponad 72
% ogółu wszystkich bezrobotnych. Świadczyć to może, iż po ukończeniu szkoły podstawowej
i gimnazjum młodzi ludzie nie podejmują dalszego kształcenia. Stosunkowo niski poziom
wykształcenia mieszkańców jest przyczyną braku podejmowania nowatorskich działań, braku
odnajdywania się w nowych warunkach gospodarczych. Dużą liczbę bezrobotnych stanowią
także osoby powyżej 50 roku życia, w 2012 roku było to ponad 29 % ogółu bezrobotnych. Dużą
grupę osób bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne, które stanowią ponad
połowę wszystkich osób zarejestrowanych w badanym okresie. W analizowanym okresie
prawo do zasiłku w kolejnych latach miała coraz mniejsza liczba osób bezrobotnych w stosunku
do ogółu liczby bezrobotnych. Należy zauważyć, iż w roku 2014 nastąpił ogólny duży spadek
bezrobocia w stosunku do analizowanego okresu (jest mniejszy niż w 2010 roku) zarówno
w gminie jak i w powiecie zgierskim, w województwie łódzkim i w Polsce.
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Tabela 10. Struktura bezrobocia w gminie Parzęczew w latach 2010-2015.
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Źródło: Na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

Bezrobocie ma niekorzystny wpływ na jakość i poziom życia osób nieposiadających pracy.
Jest ono przyczyną wielu problemów społecznych. Brak stałego źródła dochodu wpływa na
obniżenie statusu życia rodzin dotkniętych bezrobociem, rodziny dotknięte tym problemem
szukają oszczędności w każdym aspekcie życia codziennego.
3.3.2. PODMIOTY GOSPODARCZE
Działalność gospodarcza na terenie gminy Parzęczew charakteryzuje się dużym
zróżnicowaniem. W przeważającej części są to jednoosobowe podmioty gospodarcze oraz
rodzinne firmy.
Na dzień 31.12.2015 było zarejestrowanych w rejestrze REGON na terenie gminy 394
podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło niecałe 2,48 % podmiotów powiatu
zgierskiego. W analizowanym okresie 2010 – 2015 obserwujemy tendencję wzrostową
(Wykres nr 6).
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Wiodące podmioty gospodarcze działające na terenie gminy to:
 Zakład mięsny „KRYSZPOL” sp.j. w Ignacewie Podleśnym,
 „GEDEON” sp.j. w Parzęczewie,
 Piekarnia w Parzęczewie,
 Zakład krawiecki „ALAN” w Chociszewie,
 „Agro – Floryda” w Mariampolu,
 Młyn Handlowy Stanisław Jaroszewiecz i synowie sp.j. w Łęczycy filia Chociszew,
 „PASZERADO” Pasze Nawozy Nasiona w Wielkiej Wsi,
 MOP-y II i III ( 2 stacje paliw Orlen oraz restauracja KFC i Burger King),
 Restauracja Pałac Korona w Leźnicy Wielkiej - Osiedle,
 Nowak Skład drewna w Żelgoszczy,
 Firma „KOKA” w Parzęczewie,
 F.P.H.U. „APA” w Chociszewie,
 „+H2O” sp. z o.o. w Chociszewie,
 Gospodarstwo ogrodnicze w Tkaczewskiej Górze,
 Sklep „Delikatesy Centrum”.
Ponadto do największych pracodawców należą:
 Jednostka Wojskowa w Leźnicy Wielkiej,
 Urząd Gminy w Parzęczewie,
 Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie,
 Szkoła Podstawowa w Chociszewie,
 Gimnazjum w Parzęczewie,
 Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie,
 Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie,

44

Wykres 7. Łączna ilość podmiotów gospodarki narodowej funkcjonujących na terenie gminy
wpisanych do rejestru REGON (stan na dzień 31.12.2015 r.).
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Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Tabela 11. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON sekcji PKD
2007 (stan na dzień 31.12.2015 r.) w gminie Parzęczew i powiecie zgierskim.
LICZBA PODMIOTÓW
SEKCJA
GMINA

POWIAT

A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

15

259

B – Górnictwo i wydobywanie

2

17

C – Przetwórstwo przemysłowe

54

2394

1

31

1

80

41

1609

95

4522

20

989

8

355

12

329

D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E – Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami
oraz działalność związana z rekultywacją
F - Budownictwo
G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle
H- Transport i gospodarka magazynowa
I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
J – Informacja i komunikacja
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K – Działalność finansowa i i ubezpieczeniowa

8

439

L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

22

494

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

24

1203

8

400

7

94

P – Edukacja

16

492

Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

21

903

R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

11

276

28

1006

0

0

394

15 892

N – Działalność w zakresie usług administrowania i
działalność wspierająca
O – Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

S i T – Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa
domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby
U – Organizacje i zespoły eksterytorialne
RAZEM
Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statycznego.

W gminie Parzęczew dominującym sektorem gospodarki (Tabela nr 11) jest w sektor handlu.
W 2015 roku było zarejestrowanych 95 przedsiębiorstw handlowych, co stanowiło 24,11%
wszystkich zarejestrowanych. Pozostałe dominujące branże to przetwórstwo przemysłowe (54
podmiotów - 13,70 %), budownictwo (41 podmioty – 10,41 %), działalność związana
z obsługą rynku nieruchomości (22 podmioty - 5,58 %). Podobna struktura podmiotów
występuje w powiecie zgierskim. W 2015 roku dominującą branżą był handel hurtowy (4522
podmiotów – 28,45 %). Pozostałe główne branże to przetwórstwo przemysłowe (2394
podmiotów - 15,06 %), budownictwo (1609 podmiotów - 10,12 %). Kolejną branżą dominującą
w powiecie, różniącą się od gminy, jest działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1203
podmiotów - 7,57 %).
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Wykres 8. Procentowy udział podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność
gospodarczą wg rejestru REGON w gminie Parzęczew i powiecie zgierskim w 2015 r.
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Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Przedsiębiorcy działający na terenie gminy mogą korzystać z pomocy Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacji
Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w

Aleksandrowie

Łódzkim.

Pozostałymi

jednostkami,

które

wspierają

rozwój

przedsiębiorczości w gminie Parzęczew są: Urząd Gminy w Parzęczewie, Powiatowy Urząd
Pracy w Zgierzu (Punkt Obsługi w Parzęczewie), oddział Banku Spółdzielczego w
Parzęczewie, Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania
„PRYM” oraz Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”.
3.3.3. ROLNICTWO
Gmina Parzęczew pod względem gospodarczym posiada charakter rolniczy.
Najbardziej zasobna w lepsze areały rolnicze jest część północna, z kolei część południowa ma
dużo słabsze gleby. W związku z niską opłacalnością produkcji rolnej zmniejsza się
powierzchnia obszarów wykorzystywanych pod działalność rolniczą. Przedmiotowy dział
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gospodarki gminy charakteryzuje się niskim stopniem specjalizacji produkcji, wynika
to z niskiej bonitacji gleb oraz z rozdrobnienia gospodarstw. W gminie Parzęczew
w 2010 roku funkcjonowało 621 gospodarstw rolnych o zróżnicowanej wielkości i strukturze
gospodarowania. Według grup obszarowych użytków rolnych w gminie dominują
gospodarstwa od 1 do 5 ha, następnie od 5 do 10 ha. Najmniejszą liczbę gospodarstw
w gminie zajmują gospodarstwa do 1 ha włącznie (Tabela nr 12).
Tabela 12. Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych w gminie Parzęczew
w ha.
Gospodarstwa ogółem

Gospodarstwa prowadzące
działalność rolniczą

do 1ha włącznie

39

16

1-5 ha

213

194

5-10 ha

189

186

10-15 ha

79

79

15 ha i więcej

101

100

621

576

RAZEM

Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg
siedziby gospodarstwa.

Według danych pochodzących z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku na terenie gminy
dominują uprawy zbóż podstawowych: żyto, pszenica, jęczmień, owies, pszenżyto oraz zboża
z mieszankami zbożowymi. Kolejną największą grupę stanowią uprawy ziemniaków.
W nielicznych gospodarstwach uprawiane są: rzepak, buraki cukrowe, rośliny strączkowe,
uprawy przemysłowe, warzywa gruntowe. Wśród zwierząt gospodarskich w gminie dominuje
bydło 253 gospodarstw, liczną grupę stanowi też drób - ogółem 245 gospodarstw. Natomiast
trzoda chlewna hodowlana jest w 149 gospodarstwach.
Tabela 13. Pogłowie zwierząt gospodarskich (drób, trzoda chlewna, konie, bydło).
Rodzaj inwentarza

Zwierzęta gospodarskie

Liczba gospodarstw

Drób ogółem razem

245

11624

Drób ogółem drób kurzy

243

9157

Trzoda chlewna razem

149

4816

Trzoda chlewna lochy

125

453

48

66

207

Bydło razem

253

2717

Bydło krowy

224

1259

Konie

Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg.
siedziby gospodarstwa.

3.3.4. TURYSTYKA
Gmina Parzęczew ma do zaoferowania wiele walorów turystycznych, które mogą być
wykorzystywane głównie dla turystyki wypoczynkowej mieszkańców pobliskich miast.
Pomaga w tym specyficzne położenie gminy na skraju dawnego województwa miejskiego
łódzkiego, w sąsiedztwie terenów o długiej tradycji wypoczynku letniskowego. Rozwijająca
się tu turystyka obejmuje przede wszystkim działki rekreacyjne oraz tzw. drugie domy
(ze względu na bliskość Aglomeracji Łódzkiej). Będąc na terenie gminy Parzęczew warto
zobaczyć kilka cennych obiektów zabytkowych takich jak:
 murowany kościół parafialny pw. W. N. M.P. w Parzęczewie z 1802 roku wzniesiony
z inicjatywy właścicieli dóbr parzęczewskich Franciszka i Ignacego Stokowskich
z pobliskich Piaskowic,
 drewniany kościół pw. św. Rocha w Parzęczewie wzniesiony w XVI w. lub
w początkach XVII w. Legenda głosi, że świątynię tą w darze od króla Zygmunta
Augusta otrzymał właściciel wsi Piaskowice - Wojciech Piaskowski,
 drewniany kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Leźnicy Wielkiej z początku XVIII w.
utrzymany w stylu barokowym,
 drewniany młyn wodny w Chociszewie z 1918 roku wzniesiony na miejscu starszego
z XVII w. Młyn ten wykorzystywał wody rzeki Bzury (młynówka, napęd wodny, koło
młyńskie). Obecnie odsunięty od rzeki o około 25 m., posiada napęd elektryczny.
Szczególnie atrakcyjna pod względem turystycznym jest południowo - wschodnia część gminy
Parzęczew. W części tej znajdują się następujące obiekty edukacyjno – rekreacyjne:
 Siedlisko „Synowcówka”,
 Park Edukacyjno – Rozrywkowy „Indianie Świata”,
 Ośrodek Jazdy Konnej „Tabun”.
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W Tkaczewskiej Górze znajduje się siedlisko „Synowcówka”, gdzie amatorzy ciszy i spokoju
znajdą doskonałe warunki do odpoczynku. Do dyspozycji gości przeznaczonych jest 8 miejsc
noclegowych. Klimat tego miejsca sprzyja odpoczynkowi i relaksowi wśród ogródków
lawendowo - warzywnych i rabat kwiatowych. Gospodyni kultywuje tu stare ludowe obyczaje
i tradycje, chętnie przekazuje wczasowiczom tajniki rękodzieła i tradycyjnej kuchni. Ponadto,
w siedlisku organizowane są imprezy integracyjne i okolicznościowe, odbywają się sesje
zdjęciowe oraz zajęcia plastyczne. „Synowcówka” jest zwycięzcą i laureatem konkursów
„Złota Grusza” na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie łódzkim.
Od kilku lat dużą atrakcję stanowi Park Edukacyjno - Rozrywkowy „Indianie Świata”
w Chociszewie, gdzie dzieci podczas zabawy mogą poznać kulturę i zwyczaje Indian. W parku
można

zobaczyć,

prawdziwe

tipi,

indiańskie

stroje

oraz

przedmioty

użytkowe.

Na odwiedzających czeka tor przeszkód, możliwość wzięcia udziału w zabawach oraz lekcjach
historii o Indianach żyjących nad Wielkim Kanionem. Dla dorosłych organizowane są
warsztaty z haftu indiańskiego i wyszywania koralikami, szycia ubrań indiańskich ze skór oraz
malowania na skórze i szkle. Atrakcję stanowi również możliwość jazdy konnej oraz
zwiedzenie mini-zoo.
W Pustkowej Górze funkcjonuje Ośrodek Jazdy Konnej „Tabun”, który prowadzi naukę jazdy
konnej pod okiem trenera. Organizowane są tu obozy sportowo – rycerskie oraz przejażdżki
bryczką połączone ze zwiedzaniem okolicy. Gospodarstwo prowadzi także hotel dla koni,
zapewniając im opiekę całodobową i weterynaryjną. Ponadto w ośrodku można obejrzeć
kolekcję pojazdów konnych, stare narzędzia rolnicze w mini-muzeum oraz wieżę widokową.
Można także skorzystać z noclegu w pokoju gościnnym, rozbić własny namiot i wypożyczyć
rowery.
Atrakcyjnymi miejscami dla miłośników wędkarstwa jest sztuczny zalew w Leźnicy Wielkiej
o powierzchni 14,5 ha, a także zalew w Parzęczewie 1,58 ha. Nad zalewem w Parzęczewie
znajduje się estrada - miejsce organizacji okolicznościowych imprez. W pobliżu zalewu
znajdują się boiska sportowe do siatkówki plażowej i piłki nożnej. Przestrzeń publiczna przy
zalewach wymaga zagospodarowania.
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Przez teren gminy przebiegają cztery szlaki rowerowe:
 „Po Ziemi Parzęczewskiej” – szlak lokalny,
 „W centrum Polski” – szlak regionalny,
 „Szlak Okolic Poddębic” – szlak regionalny,
 „Łódzka Magistrala Rowerowa” – szlak ogólnopolski.
Ponadto na terenie gminy planowane są działania związane z rozwojem długodystansowych
tras rowerowych po Europie poprzez realizację projektu „Europejska Sieć Tras Rowerowych
Euro Velo”, realizowanego przez Europejską Federację Cyklistów. Celem projektu jest budowa
dwunastu długodystansowych szlaków rowerowych biegnących przez całą Europę. W Polsce
planowanych jest do zrealizowania 6 odcinków Euro Velo przechodzących przez wszystkie
województwa w tym: Euro Velo 11 East Europe Route: Nordkapp (Norwegia) – Ateny (Grecja)
5980 km,

w Polsce województwa: podlaskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie,

małopolskie, ok. 1100 km. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu wybudowanie
i

rozwój

wysokiej

jakości,

bezpiecznych

i

komfortowych

tras

rowerowych

z odpowiednim oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą, łączącą całą Europę w jeden
spójny system.
Od 4 lat Gmina Parzęczew jest współorganizatorem jednego z kilku etapów Maratonu
Rowerowego po Ziemi Zgierskiej o Puchar Starosty Zgierskiego – Tour de Powiat. Z roku na
rok rajd przyciąga coraz więcej zwolenników jazdy na rowerze - zarówno amatorów jak
i profesjonalistów. Zawodnicy startują w piętnastu kategoriach wiekowych, począwszy
od przedszkolaków, a skończywszy na zawodnikach kategorii „Masters”. Najmłodsi uczestnicy
mają do pokonania trasę 100 m, a najdłuższa trasa wynosi 118 km po terenie gminy Parzęczew.
Imprezie towarzyszą atrakcje w postaci wesołego miasteczka, malowania buzi czy kącika
malowania kredkami.
W ramach atrakcji turystycznych na terenie gminy odbywają się dwa razy w roku przejażdżki
bryczką, organizowane przez miłośników koni. Jest to doskonała forma niedzielnego
wypoczynku na świeżym powietrzu, podnosząca jednocześnie walory turystyczne naszego
regionu oraz okazja do spotkań dla pasjonatów tych zwierząt i ich zaprzęgów. Przejeżdżający
orszak około 30 bryczek wzbudza niemałe zainteresowanie wśród mieszkańców
i przyjezdnych. Ponadto przez teren gminy przebiega Łódzki Szlak Konny.
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Nową atrakcją dla najmłodszych mieszkańców jest „Dolina Skrzatów. Park skrzacich
opowieści, figur i ekspozycji” we Florentynowie. To teren porośnięty w sposób naturalny przez
drzewa, krzewy, mech. Ich struktura stała się bazą do powstania domków, grot, przejść
tajemnych skrzatów. Goście doliny mogą szaleć w grocie z gałęzi i mchu oraz w ziemiance
z gliny obitej deskami. Do tego mostki, zaskakujące przejścia i ogródek kwiatowy. Na gości
czeka też sporo ćwiczeń na spostrzegawczość, oprowadzający Skrzat nie tylko opowiada, ale
także aktywuje małych zwiedzających by szukali ich śladów, mikrohuśtawek, tajemnych drzwi
oraz zgadywali, które przedmioty do czego służą. Organizowane są tam warsztaty, imprezy
okolicznościowe, spotkania integracyjne, ogniska, zielone szkoły, przedstawienia, happeningi.
Na terenie gminy powoli rozwija się baza noclegowa oraz gastronomiczna. Na uwagę zasługuje
otwarte

w

2015

roku

Centrum

Konferencyjno

-

Szkoleniowe

Biały

Młyn

w Parzęczewie. Dzięki staraniom właścicieli firmy dziewiarskiej zabytkowy młyn z początku
XX wieku został zrewitalizowany w nowoczesny obiekt o szerokim zakresie przeznaczenia.
Obiekt wyposażony jest w dwie duże sale konferencyjne i laboratorium, posiada pokoje
gościnne, a w podziemiach młyna znajduje się w pub, będący miejscem spotkań lokalnej
społeczności. Dzięki współpracy firmy Geoden z Parzęczewa z Politechniką Łódzką oraz ze
szkołami ponadgimnazjalnymi w przedmiotowym obiekcie odbywać się będą wszelkiego
rodzaju konferencje i szkolenia młodych ludzi w zawodzie włókiennictwa i nie tylko.
W Leźnicy Wielkiej mieści się hotel Korona Palace. Jest to nowoczesne centrum bankietowo konferencyjne z pokojami gościnnymi. W swej ofercie hotel posiada trzy sale balowe - jedną
dużą i dwie mniejsze, jedną dużą sale konferencyjną, blisko czterdzieści pokoi gościnnych.
Korona

Palace

posiada

też

strefę

SPA

(wyposażoną

w

jacuzzi,

saunę

fińską

i rzymską). Hotel oferuje organizację szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych oraz imprez
okolicznościowych.
W miejscowości Piaskowice mieści się sala imprez „Joanna”, w której także istnieje możliwość
zorganizowania konferencji, szkoleń oraz imprez okolicznościowych.
Promowaniem walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy zajmuje się Punkt Informacji
Turystycznej w Parzęczewie (PIT), który funkcjonuje przy Gminnej Bibliotece Publicznej.
Punkt jest oznakowany i czynny w godzinach pracy biblioteki.
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3.4. STREFA SPOŁECZNA
3.4.1. DEMOGRAFIA
Liczba mieszkańców na terenie gminy Parzęczew na przestrzeni analizowanych
lat 2010-2015 charakteryzuje się spadającą tendencją. Na koniec 2015 gminę zamieszkiwało
4825 osób. Ogólna liczba mieszkańców w latach 2010-2015 zmniejszyła się o 102 osoby.
Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 46 osób/km² (dane - rok 2015), w województwie
łódzkim gęstość zaludnienia wynosi 137 osób/km² (dane - rok 2014). Poniższa tabela prezentuje
liczbę ludności w gminie w latach 2010-2015.
Tabela 14. Liczba ludności w gminie Parzęczew w latach 2010-2015.
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ogółem

4927

4887

4857

4826

4830

4825

Kobiety

2424

2408

2394

2391

2392

2397

Mężczyźni

2503

2479

2463

2435

2438

2428

Źródło: Na podstawie ewidencji ludności prowadzonej w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.

Wykres 9. Ludność w gminie Parzęczew w latach 2010-2015.
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2012
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4825

2397
2428

2015

Ogółem

Źródło: Na podstawie ewidencji ludności prowadzonej w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.

Jak wynika z danych w tabeli nr 14 i wykresu nr 8, udział mężczyzn w całej populacji jest nieco
wyższy aniżeli kobiet i w poszczególnych latach oscylował w okolicach 50,8 % - 50,3 %.
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W związku z tym współczynnik feminizacji (liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn)
w gminie Parzęczew wynosi 98 (na terenie województwa na poziomie 110 – dane z 2014 roku).
Największą ilość mieszkańców gminy Parzęczew stanowią osoby w wieku produkcyjnym,
tj. od 15 roku życia do 59/64 lat (Tabela nr 15). W 2015 roku gminę zamieszkiwało 1445 kobiet
w wieku 15 - 59 lat i 1752 mężczyzn w wieku 15-64 lat. Osoby w wieku przedprodukcyjnym
w 2015 roku stanowią 16,12 % wszystkich mieszkańców gminy. W gminie Parzęczew w 2015
roku zamieszkiwało 850 osób w wieku poprodukcyjnym, co stanowiło 17,62 % wszystkich
mieszkańców gminy.
Tabela 15. Struktura ludności na terenie gminy Parzęczew w latach 2010-2015.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

829

813

795

797

793

778

Wiek
przedprodukcyjny
0-14 lat (K i M)
Wiek produkcyjny:
Kobiety
15-59 lat
Mężczyźni
15-64 lat

1445

1505

1506

1493

1465

1457

1822

1794

1768

1758

1761

1752

Wiek poprodukcyjny
Kobiety
60 lat i więcej
Mężczyźni
65 lat i więcej

515

507

520

531

545

571

256

267

281

275

274

279

Źródło: Na podstawie ewidencji ludności prowadzonej w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.

Malejąca liczba dzieci i młodzieży w wieku przedprodukcyjnym na przestrzeni analizowanych
lat

i

tendencja

wzrostowa

osób

w

wieku

poprodukcyjnym

świadczy

o starzejącym się społeczeństwie. Proces starzenia się społeczeństwa jest jednakże
charakterystyczny dla całego województwa łódzkiego oraz całego kraju. Współcześnie proces
starzenia się społeczeństwa nie przynosi jeszcze negatywnych skutków, ale w przyszłości może
spowodować zbyt duże obciążenie demograficzne i zatrzymanie rozwoju gospodarczego.
Wzrost liczby ludności zależy od trzech czynników, tj. przyrostu naturalnego, salda migracji
oraz zmian w zasięgu terytorialnym jednostki terytorialnej. W przypadku gminy trzeci czynnik
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nie wystąpił w ostatnim okresie czasu. W analizowanym okresie 2010 - 2015 przyrost naturalny
w gminie Parzęczew przedstawia tabela nr 16. Zgodnie z danymi przedstawionymi poniżej
widzimy, iż utrzymuje się on na ujemnym poziomie, co koresponduje z występującym w całym
województwie niżem demograficznym. Tylko w 2011 roku liczba urodzeń była wyższa
o 5 osób od liczby zgonów. Największy ujemny przyrost naturalny odnotowano w 2014 roku.
Liczba urodzeń w stosunku do liczby zgonów była mniejsza o 17 osób.
Tabela 16. Przyrost naturalny, ruch wędrówkowy mieszkańców w latach 2010-2014.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Urodzenia

59

60

49

53

47

46

Zgony

62

55

48

63

64

61

Saldo

-3

+5

+1

-10

-17

-15

Zameldowania

126

92

81

93

108

105

Wymeldowania

66

109

92

87

71

78

Saldo

60

-17

-11

6

37

27

Źródło: Na podstawie ewidencji ludności prowadzonej w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.

Drugim ważnym czynnikiem, po przyroście naturalnym, mającym wpływ na liczbę ludności
gminy jest ruch wędrówkowy ludności, czyli migracja. Na przestrzeni analizowanych lat
zauważamy zmienną tendencję migracji. Największy napływ ludności zanotowano w 2010
roku, w kolejnych dwóch latach zaobserwowano ujemne saldo migracji. Jednak od 2013 roku
można zauważyć wzrost liczby osób meldujących się, co przyczynia się do dodatniego salda
migracji i niewątpliwie jest zjawiskiem pozytywnym.
3.4.2. OŚWIATA I EDUKACJA
W ostatnich latach w gminie Parzęczew zaobserwować można dodatnie saldo migracji
będące skutkiem osiedlania się w gminie młodych ludzi z dziećmi. Napływ nowych
mieszkańców przekłada się na sukcesywne zasilanie grona przedszkolaków i uczniów.
Obecnie gminna sieć szkół i przedszkoli ma pod swoją opieką łącznie 703 uczniów
i przedszkolaków. Jednostki oświatowe funkcjonujące w Gminie Parzęczew przedstawione
są w tabeli nr 17.
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Tabela 17. Wykaz placówek oświatowych na terenie gminy Parzęczew.

Placówki oświatowe
Gimnazjum w Parzęczewie
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie
Szkoła Podstawowa w Chociszewie
Przedszkole Wojskowe nr 147 w Leźnicy Wielkiej - Osiedle
Punkt Przedszkolny Plastuś Oddział w Parzęczewie
Punkt Przedszkolny Plastuś Oddział w Chociszewie
Źródło: Na podstawie danych Urzędu Gminy w Parzęczewie.

W placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Parzęczew liczba uczniów z roku na
rok zwiększa się. Wyjątkiem jest Przedszkole Wojskowe nr 147 w Leźnicy Wielkiej, gdzie
obserwujemy spadek z roku na rok. W Gimnazjum tendencja spadkowa utrzymywała się do 2014 roku.
Od 2015 nastąpił wzrost o 17 uczniów, co jest zjawiskiem pozytywnym. Liczbę uczniów w placówkach
przedstawia tabela nr 18.

Tabela 18. Liczba dzieci, uczniów w jednostkach oświatowych w latach 2010-2015.
Placówka

2010

2011

2012

2013

2014

40

40

43

54

50

25

25

25

24

23

25

63

63

63

58

43

32

259

261

277

269

291

303

82

89

105

110

118

121

Punkt Przedszkolny
Plastuś Oddział

2015
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w Parzęczewie
Punkt Przedszkolny
Plastuś Oddział
w Chociszewie
Przedszkole
Wojskowe nr 147
w Leźnicy Wielkiej Osiedle
Szkoła Podstawowa
im. Juliana Tuwima
w Parzęczewie
Szkoła Podstawowa
w Chociszewie
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Gimnazjum
RAZEM

171

172

150

156

143

160

640

650

620

671

668

703

Źródło: Na podstawie danych Urzędu Gminy w Parzęczewie.

Na terenie gminy funkcjonuje jedno przedszkole w Leźnicy Wielkiej – Osiedle, którego
organem prowadzącym jest 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu oraz dwa Punkty
Przedszkolne prowadzone przez osobę fizyczną. W analizowanym okresie należy zauważyć
zmienną tendencję wśród najmniejszych dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych.
Zgodnie z nowym ustawodawstwem na Gminie spoczywa obowiązek zapewnienia
odpowiedniej ilości miejsc w placówkach przedszkolnych. Od 1 września 2015 roku gmina na
podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.) ma obowiązek zapewnienia
miejsca realizacji wychowania przedszkolnego każdemu (chętnemu, którego rodzice wyrażają
taka wolę) dziecku czteroletniemu, a od 1 września 2017 r. dziecku trzyletniemu. Konieczność
zapewnienia miejsc dzieciom trzyletnim i czteroletnim w placówkach przedszkolnych i wzrost
liczby uczniów w szkołach powoduje potrzebę rozbudowy szkół podstawowych, w celu
dostosowania ich do zmieniających się przepisów prawa oraz warunków demograficznych na
terenie gminy.
Ogólny poziom nauki w szkołach podstawowych na terenie gminy Parzęczew można uznać za
dobry, co pozytywnie wpływa na rozwój oraz wizerunek gminy. Z analizy wyników
sprawdzianów na zakończenie edukacji w szkole podstawowej na uwagę zasługują wyniki obu
szkół podstawowych. Wyniki Szkoły Podstawowej w Chociszewie w 2011 i 2014 roku były
wyższe od średnich w powiecie zgierskim i województwie łódzkim. Szkoła Podstawowa
w Parzęczewie im. Juliana Tuwima w Parzęczewie uzyskała wyniki wyższe od średniej
w powiecie zgierskim i województwie łódzkim w 2015 roku. (Tabela nr 19).
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Tabela 19. Wyniki egzaminu na koniec szkoły podstawowej w gminie Parzęczew w latach
2010-2015.
Średnie wyniki z egzaminu po szkole podstawowej w latach 2010-2015
2015
Placówka

2010

2011

2012

2013

2014

POLSKI I

JĘZYK

MATEMATYKA

POLSKI

29,88

31,96

26,57

29,71

Szkoła
Podstawowa
im. Juliana
Tuwima

25,24

25,74

19,78

22,31

w Parzęczewie
Szkoła

22,38
Brak

Podstawowa
w

24,23

25,92

Zgierski
Województwo
łódzkie

27,00

VI

Chociszewie
Powiat

klasy

24,30

25,85

23,00

23,73

25,99

27,51

31,60

24,41

25,36

22,90

23,99

25,78

27,32

30,80

Źródło: Na podstawie danych pozyskanych ze Szkół Podstawowych funkcjonujących w Gminie Parzęczew.

W latach 2012 - 2013 wyniki sprawdzianów na zakończenie edukacji w szkole gimnazjalnej
były poniżej średniej w powiecie i w województwie łódzkim. Jedynie z części matematyczno
– przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych wyniki były powyżej średniej
(Tabela nr 20).
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Tabela 20. Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2013.
Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w % punktów w latach 2012-2013
Rok 2012
GH9

PR

GH-H

GH-P

GM-P

GM-M

PP

PR

GA

PP

łódzkie

GM

GM-M

Województwo

GH

GM-P

zgierski

GA

GH-P

Powiat

GM

GH-H
Parzęczew

Rok 2013

55,8

63,4

51,1

41,0

59,6

38,1

56,2

60,2

62,0

40,4

59,8

37,8

60,4

62,9

48,7

45,4

62,8

45,4

58,1

62,5

59,3

47,1

64,5

47,1

61,0

65,1

50,3

48,0

63,2

46,3

58,0

62,6

59,7

48,5

63,0

45,6

Źródło: Na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Natomiast z analizy wyników sprawdzianów na zakończenie edukacji w szkole gimnazjalnej
w latach 2014 - 2015 wynika, że uczniowie gimnazjum w porównaniu do powiatu
i województwa łódzkiego osiągnęli wyniki na poziomie wyższym. Jedynie z części
matematyczno - przyrodniczej z zakresu matematyki wyniki są poniżej średniej. Na uwagę
zasługuje wynik egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
który w 2014 roku został napisany na bardzo wysokim poziomie 98 i 90, przewyższając tym
samym średnie powiatu i województwa łódzkiego (Tabela nr 21).

9

Oznaczenia: GH –część humanistyczna, GH-H - część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, GH-P część humanistyczna

z zakresu języka polskiego, GM- część matematyczno-przyrodnicza, GM-M - część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki, GM-P
- część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych, GA - egzamin z języka angielskiego, GN - egzamin z języka
niemieckiego, PP,PR – poziom podstawowy, poziom rozszerzony.
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Tabela 21. Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2014-2015.
Wyniki egzaminów gimnazjalnych w % punktów w latach 2014-2015
Rok 2014

PR

GH-H

GH-P

GM-P

GM-M

PP

PR

PP

PR

GN

PP

GA

PR

GM

PP

zgierski

GH

GM-M

Powiat

GN

GM-P

w

GA

GH-P

Parzęcze

GM

GH-H

GH

Rok 2015

64

73

59

47

67

45

68

58

64

66

56

41

66

43

98

90

59

68

51

45

66

46

57

42

64

62

49

47

67

47

54

43

59

68

53

48

66

46

55

39

64

63

50

48

66

47

55

44

Wojewód
ztwo
łódzkie
Źródło: Na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

W zakresie edukacji w ostatnich latach gmina Parzęczew zrealizowała szereg projektów
współfinasowanych ze środków unijnych i krajowych, w tym m.in.:
 „Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu
Przedszkolnego w Parzęczewie” – projekt zrealizowany w latach 2010 - 2012,
 „Pierwsza pomoc – potrafię. Szkolenia dla nauczycieli z gminy Parzęczew” –
projekt zrealizowany w 2011 r.,
 „Bezpieczne dzieci na drogach gminy Parzęczew” – projekt zrealizowany
w 2011 r.,
 „Pracownia przyrodniczo - turystyczna GANG Ekotropicieli przy Gimnazjum
w Parzęczewie” – projekt zrealizowany w 2012 r.,
 „Lepszym być!” – projekt realizowany w latach 2012 - 2013,
 „Odnawialna energia dla klimatu i Bioróżnorodności – utworzenie ogródka
dydaktycznego przy Gimnazjum w Parzęczewie – projekt zrealizowany
w 2013 r.,
 „Odpowiedzialni za Ziemię uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima
w Parzęczewie”- projekt zrealizowany w 2013 r.,
 „Modernizacja oddziałów szkolnych funkcjonujących na terenie Gminy
Parzęczew” – projekt zrealizowany w 2014 r.,
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 „Droga do sukcesu.” – projekt realizowany w latach 2014 - 2015,
 „Era ekologiczna w Szkole Podstawowej w Chociszewie- utworzenie
ekopracowni” – projekt zrealizowany w 2014 r.,
 „Multisport” – projekt zrealizowany w latach 2014 - 2015.
Realizacja

ww.

projektów

przyczyniła

się

do

stworzenia

dodatkowych

miejsc

w punktach przedszkolnych, przeprowadzenia dodatkowych i bezpłatnych zajęć dydaktyczno wyrównawczych i rozwijających kompetencje uczniów oraz doposażenia zaplecza
dydaktycznego szkół. Wśród najmniejszych uczestników edukacji wczesnoszkolnej
przeprowadzono szereg zajęć logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz
wycieczek edukacyjnych. Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych mogły
uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, sportowych
i edukacyjnych. Ponadto młodzieży gimnazjalnej pomagano określić dalszą ścieżkę rozwoju
kariery podczas zajęć w ramach Szkolnego Ośrodka Karier. Szkoły zostały doposażone
w sprzęt multimedialny (komputery, laptopy, tablice interaktywne, projektory, aparaty
fotograficzne, telewizory, drukarki) oraz zakupiono szereg pomocy dydaktycznych
ułatwiających prace nauczycielom z uczniami, które jednocześnie uatrakcyjniają przebieg
lekcji.
Ponadto placówki od kilku lat biorą udział w programach promujących zdrową żywność:
„Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w Szkole” oraz w akcji „Komputery za tonery”.
Każda szkoła podstawowa posiada swoją salę gimnastyczną o wymiarach: 12 m x 24 m. Przy
gimnazjum znajduje się hala sportowa o wymiarach 36 m x 18 m. Przy każdej szkole znajdują
się boiska umożliwiające prowadzenie zajęć na powietrzu. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,
poprzez prowadzenie wśród uczniów dodatkowych zajęć sportowych, uczniowie uzyskują
bardzo wysokie wyniki na tle wojewódzkim wśród dyscyplin takich jak: piłka siatkowa, piłka
nożna, unihokej, lekkoatletyka, piłka ręczna.
Usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół świadczone są przez przewoźnika wybieranego
w drodze przetargu na dany rok szkolny. Dowożenie dzieci odbywa się 4 autobusami,
w ramach 8 kursów dowozu i odwozu. Dowozy odbywają się w godz. 6:30 – 8:15, a odwozy
w godz. 13:00 – 16:00 na tych samych trasach. Nad bezpieczeństwem dzieci podczas jazdy
w każdym autokarze czuwa jedna osoba dorosła.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom XXI wieku dyrektorzy szkół co roku przeprowadzają
szereg remontów w swoich placówkach, unowocześniając ich wnętrza, tj. wymianę drzwi
w klasach, wykładzin w salach i korytarzach, modernizację instalacji elektrycznej, malowanie
ścian, remont łazienek i dachów itp. Ponadto szkoły zyskują nowy wygląd, budynek Szkoły
Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie i Gimnazjum został poddany
termomodernizacji. Budynek Szkoły Podstawowej w Chociszewie wymaga docieplenia
i remontu zewnętrznego. Ponadto w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie
znajduje się stołówka szkolna odremontowana w 2015 roku, obsługująca wszystkie placówki
oświatowe oprócz Przedszkola Wojskowego nr 147 w Leźnicy Wielkiej. Posiłki do Szkoły
Podstawowej w Chociszewie przewożone są w specjalnych termosach samochodem
dostawczym, będącym w posiadaniu Gminy. Budynek Szkoły Podstawowej im. Juliana
Tuwima w Parzęczewie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Od 01.09.2016 roku zgodnie z uchwałą nr XX/177/16 Rady Gminy w Parzęczewie został
utworzony Zespół Szkół w Parzęczewie obejmujący Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima
w Parzęczewie oraz Gimnazjum w Parzęczewie. Połączenie szkół przyczyni się do łatwiejszego
korzystania z bazy dydaktycznej obu szkół, nastąpi zacieśnienie współpracy kadry
pedagogicznej, nauczyciel klas gimnazjum będzie miał większą świadomość o uczniach szkoły
podstawowej, co przyczyni się do podniesienia efektywności i jakości nauczania oraz
uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły.
3.4.3. OCHRONA ZDROWIA
Ochroną zdrowia ludności gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie
(GOZ) wraz ze swoją filią na terenie osiedla w Leźnicy Wielkiej. GOZ jest jednostką
organizacyjną gminy. Na koniec 2015 r. GOZ miał w swojej bazie 4472 pacjentów. Ośrodek
Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w tym: porady
internistycze, pediatryczne, medycyny szkolnej. W GOZ znajduje się także Punkt Pobrań
materiału do badań laboratoryjnych. Badania te wykonywane są w Centrum Diagnostyki
Laboratoryjnej w Łodzi na podstawie odpowiedniej umowy. Ponadto GOZ świadczy usługi
w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z zakresu ginekologii i fizykoterapii.
Wszystkie te świadczenia finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie
zawartego kontraktu. W przychodni przyjmują także raz w miesiącu specjaliści: ortopeda,
okulista, dermatolog, neurolog, laryngolog, urolog, alergolog. Placówka wyposażona jest
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w gabinet USG. Od 2003 r. w budynku GOZ funkcjonuje też Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „KONKRET” sp. j. – Terenowa Przychodnia Stomatologiczna w Parzęczewie.
Placówka w 2015 roku przyjęła 3208 pacjentów. Gabinet stomatologiczny wyposażony jest
w dwa fotele dentystyczne oraz pracownię RTG.
Na terenie gminy Parzęczew funkcjonują dwie apteki:
 Apteka w Parzęczewie,
 Punkt Apteczny „Savital” w Leźnicy Wielkiej-Osiedle.
3.4.4. POMOC SPOŁECZNA
Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie (GOPS),
realizujący zadania w zakresie pomocy społecznej. GOPS jest jednostką organizacyjną gminy
powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej (na mocy Uchwały
Nr XLVI/533/06 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 czerwca 2006 roku). Celem Ośrodka
jest wspieranie osób i rodzin zagrożonych dysfunkcjami. Pomoc społeczna wspiera osoby
i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i podniesienia
warunków jakości życia. Jednym z jego najważniejszych zadań w zakresie pomocy społecznej
jest koordynacja „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Parzęczew na lata
2011-2017”-Uchwała Nr III/25/10 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 grudnia 2010 r.
(SRPS GP na lata 2011-2017). Misją społeczną Gminy (wg. ww. dokumentu) jest zapewnienie
mieszkańcom gminy Parzęczew warunków sprzyjających osobistemu rozwojowi oraz
przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie sprawnego
systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
Dzięki opracowanej SRPS GP na lata 2011- 2017 i sprecyzowaniu w niej najważniejszych
problemów społecznych w gminie, wybraniu celów i ich hierarchii oraz propozycji
rozwiązywania, poprawia się sytuacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Głównym powodem przyznawania pomocy społecznej mieszkańcom jest: ubóstwo, które jest
związane głównie z wysokim bezrobociem. W 2014 roku z pomocy skorzystało w wyniku
ubóstwa 102 rodziny (obejmujące 294 osób). W stosunku do roku 2010 liczba ta wzrosła o 37
rodzin. W 2015 nastąpił spadek do 90 rodzin (obejmujące 252 osoby). Ponadto, dużą liczbę
rodzin stanowią rodziny doświadczone bezrobociem. Liczba rodzin borykająca się
z problemem bezrobocia ma tendencję wzrostową do 2013 roku. W 2015 roku zaobserwowano
63

spadek o 23 rodziny w stosunku do 2013 roku. Dużą grupę osób korzystających z pomocy
stanowią niepełnosprawni oraz osoby długotrwale chore (Tabela nr 22).
Tabela 22. Powody przyznawania pomocy społecznej w gminie Parzęczew w latach 20102015.
Liczba osób w rodzinach

Liczba rodzin
sytuacji życiowej

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Powód trudnej

Ubóstwo

65

80

88

122

102

90

245

285

293

364

292

252

Sieroctwo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bezdomność

0

2

2

2

3

2

0

3

2

2

3

2

19

0

12

0

0

0

113

0

70

0

0

0

64

82

89

92

79

69

200

269

268

284

244

202

18

22

23

22

27

15

45

52

61

72

68

30

22

10

26

24

12

12

68

37

80

66

36

41

5

0

6

3

0

3

26

0

25

14

0

6

3

0

1

1

0

0

15

0

5

5

0

0

1

0

1

0

0

1

7

0

3

0

0

1

Alkoholizm

2

1

2

4

3

4

6

5

8

13

9

14

Narkomania

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

3

5

3

1

6

1

7

5

3

1

Potrzeba ochrony
macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawnoś
ć
Długotrwała lub
ciężka choroba
Bezradność w
sprawach
opiekuńczowychowawczych,
w tym:
- rodziny
wielodzietne
Przemoc w
rodzinie

Trudności w
przystosowaniu do
życia po
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zwolnieniu z
zakładu karnego
Zdarzenia losowe
Sytuacja
kryzysowa

0

0

0

1

0

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

Źródło: Na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie.

Trudna sytuacja materialna i społeczna w wielu rodzinach zamieszkujących na terenie gminy
Parzęczew jest wynikiem braku umiejętności działania i odnajdywania się w nowych
warunkach gospodarczych. Dlatego oprócz doraźnej pomocy niezbędna jest pomoc mająca na
celu aktywizację mieszkańców, poprzez organizację szkoleń i kursów podnoszących
umiejętności i przygotowujących do podjęcia pracy w nowych zawodach.
W odpowiedzi na potrzeby społeczne GOPS w latach 2010-2014 (oprócz 2013 r.) realizował
projekt systemowy „Aktywizacja furtką do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , którego celem był rozwój aktywnej integracji wśród
podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby uczestniczące w projekcie
korzystały ze wsparcia zespołu specjalistów, w tym: kuratora sądowego, prawnika, psychologa,
pedagoga. Ponadto uczestnicy korzystali ze szkoleń, doradztwa zawodowego i treningów
umiejętności społecznych. Ze wsparcia skorzystało w sumie 40 osób.
Od 2012 roku wznowił swoją działalność Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Parzęczewie. Organizacja udziela pomocy rzeczowej i finansowej wśród
podopiecznych. W 2015 roku Zarząd Gminny udzielił łącznie pomocy 231 osobom na kwotę
14 206,00 zł.
GOPS udziela również wsparcia w formie pomocy pieniężnej i rzeczowej oraz świadczy usługi
opiekuńcze. Rodzaje udzielonego wsparcia w latach 2010-2015 prezentuje Tabela nr 23.
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Tabela 23. Forma wsparcia udzielonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach
2010-2015.
Forma pomocy

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie
Pieniężne

Rzeczowe

Brak
danych
Brak
danych

96

101

101

100

92

131

137

80

97

87

Schronienie

0

2

2

2

3

3

Usługi opiekuńcze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Specjalistyczne
usługi opiekuńcze

0

Liczba rodzin
Praca socjalna

38

0

0

63

50

56

Asystent rodzinny

0

0

0

7

6

6

0

0

0

0

0

0

Poradnictwo
specjalistyczne

Źródło: Na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie.

Najwięcej osób otrzymało pomoc w formie pieniężnej. Na przestrzeni analizowanych
lat liczba osób korzystająca z tej formy pomocy uległa wzrostowi do 2013 roku (Tabela
nr 23). Dużą liczbę osób stanowią także osoby, którym przyznano pomoc rzeczową.
Na przestrzeni analizowanego okresu liczba osób korzystających z pomocy charakteryzowała
się tendencją zmienną. W 2015 roku jest ona niższa niż w roku 2011, co może świadczyć
o powolnej poprawie sytuacji materialnej podopiecznych GOPS - u w Parzęczewie. Ponadto
3 osobom udzielono świadczeń w postaci schronienia. Liczba rodzin objętych pracą socjalną
pomiędzy rokiem 2010 a 2012 gwałtownie spadła do 0, a następnie wzrosła w 2014 roku
i wynosiła 56 rodzin. Ponadto od 2013 roku mieszkańcy w trudnej sytuacji materialnej mogą
korzystać z pomocy asystenta rodziny. Z pomocy tej korzysta 6 rodzin. Do funkcji asystenta
rodziny zalicza się wsparcie psychologiczno-emocjonalno-diagnostyczno-monitorujące,
opiekuńcze, mediacyjne, wychowawcze, motywujące aktywizację oraz koordynację działań
skierowanych na rodzinę. Zakres zadań asystenta obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę
z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka
i rodziny oraz organizację własnego warsztatu pracy.
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Ponadto na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z
2015 r. poz. 114 ze zm.) Wójt Gminy Parzęczew realizuje zadania w zakresie świadczeń
rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Są to: świadczenie rodzinne
(zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego), świadczenia opiekuńcze (zasiłek
pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka. Na przestrzeni analizowanych lat 2010 - 2015 liczba rodzin korzystających ze
świadczeń spada. W 2015 roku w stosunku do roku 2010 liczba rodzin zmniejszyła się o 55.
Świadczy to o poprawie statusu materialnego mieszkańców (Wykres nr 9 i Tabela nr 24).
Od roku 2016 ww. zadania zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Parzęczewie.
Wykres 10. Kwota wypłacanych świadczeń rodzinnych w latach 2010-2015.

1287623

1400000
1200000

1 052 369
911 225

1000000

965 919 957 080

912 819

800000
600000
400000
200000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kwota wypłacanych świadczeń
Źródło: Na podstawie danych Referatu Finansów Urzędu Gminy w Parzęczewie.

Tabela 24. Świadczenia rodzinne w latach 2010 – 2015.
Liczba rodzin korzystających ze

Kwota wypłaconych świadczeń

świadczeń

[zł]

2010

297

1 052 369

2011

251

911 225

2012

279

965 919

Rok

67

2013

257

957 080

2014

246

912 819

2015

242

1 287 623

Źródło: Na podstawie danych Referatu Finansów Urzędu Gminy w Parzęczewie.

Gmina Parzęczew w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej na
terenie gminy Parzęczew” planuje przeprowadzić termomodernizację w budynku komunalnym
w Parzęczewie znajdującego się przy ul. Rocha w celu przeniesienia siedziby Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na podstawie Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”(M.P. 2015 poz. 821),
ustanowiono wieloletni program wspierania finansowego gmin w realizacji zadania dożywiania
dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym. W 2015 roku objęto programem 156
mieszkańców gminy, w tym 97 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 59 osób otrzymujących
pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (podstawa do przyznania pomocy).
Na ten cel wydatkowano 59 810,00 zł, z czego 20 000,00 zł to środki własne gminy.
Wychodząc naprzeciw rodzinom wielodzietnym na mocy Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 poz. 1863 ze zmianami) w każdej gminie i mieście
można uzyskać Kartę Dużej Rodziny. W naszej gminie 61 rodzin posiada takie karty. Karty
upoważniają do korzystania ze zniżek na bilety kolejowe, wejścia do muzeów, na basen,
do parków narodowych oraz do korzystania ze zniżek przy codziennych zakupach w niektórych
sieciach sklepów.
3.4.5. KULTURA I SPORT
Ważnym ogniwem życia społecznego gminy jest szeroko pojęta strefa kultury. Rolę
inicjatora i koordynatora działań kulturalnych pełni od 2009 roku Forum Inicjatyw Twórczych
(FIT) w Parzęczewie. Celem FIT jest prowadzenie wielkokierunkowej działalności
rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Parzęczew oraz
upowszechnianie i promocja kultury na rynku lokalnym i krajowym. Realizacja podstawowych
celów odbywa się poprzez prowadzenie zajęć warsztatowych dla osób zainteresowanych
poznawaniem artystycznego procesu twórczego, organizowanie spektakli, koncertów, wystaw,
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spotkań, organizowanie cyklicznych festynów i imprez okolicznościowych, organizowanie
wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działań impresaryjnych.
W swej działalności FIT wspiera działania lokalnych stowarzyszeń i organizacji. Od kilku lat
mieszkańcy mogą integrować się, m.in. podczas udziału w Jarmarku Chociszewskim,
Trojańskiej Biesiadzie Świętojańskiej, Andrzejkach

w Opolu. Są to to wydarzenia kulturalne

zainicjowane przez lokalną społeczność.
Dodatkowo na terenie gminy działa 6 świetlic wiejskich w: Orłej, Śniatowej, Opolu,
Parzęczewie, Śliwnikach i Florentynowie. Świetlice wykorzystywane są przede wszystkim
do kultywowania tradycji ludowych, organizowania widowisk obrzędowych, zajęć
kulturalnych, imprez okolicznościowych, plenerowych oraz uroczystości patriotycznych.
W świetlicach odbywają się również zebrania wiejskie. Wspólnie spędzony czas i zabawa
przyczyniają się do integrowania lokalnej społeczności.
Działalność kulturalna to również funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Parzęczewie (GBP) i jej filii w Chociszewie. Głównym zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie
i rozwijanie potrzeb czytelniczych, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz
upowszechnianie wiedzy, zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki oraz kultury polskiej
i światowej. Stan księgozbioru na koniec czerwca 2014 r. wynosił 27 339 woluminów, w tym
84 jednostki zbioru specjalnego. GBP posiada w swoich księgozbiorach książki ze wszystkich
dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników,

są to m.in.: książki naukowe,

popularnonaukowe, literatura piękna dla dorosłych i dzieci, zbiory specjalne i programy
multimedialne. Biblioteka oferuje również szereg zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla
mieszkańców gminy Parzęczew, wychodząc poza mury pomieszczeń. Biblioteka posiada
5 stanowisk komputerowych, z których mogą korzystać dzieci oraz dorośli. Ponadto biblioteka
przeprowadza raz w roku „Kiermasz taniej książki”, robiąc w ten sposób miejsce dla nowych
bestsellerów.
Bazę sportową na terenie gminy Parzęczew stanowią: hala sportowa, sale gimnastyczne, boiska
piłkarskie, stadion sportowy, boiska do siatkówki, boisko do siatkówki plażowej oraz
koszykówki. Stan techniczny posiadanych obiektów wymaga przeprowadzenia modernizacji
i rozbudowy.
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Dodatkowo w swojej infrastrukturze sportowej gmina posiada kilka nowoczesnych placów
zabaw dla dzieci zlokalizowanych w miejscowościach Kowalewice, Chociszew, Parzęczew
i Leźnica Wielka – Osiedle.
Na terenie gminy działają następujące kluby sportowe:
 Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” w Parzęczewie,
 Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Śliwnikach,
 Ludowy Klub Sportowy „KOBRA” w Leźnicy Wielkiej,
 Uczniowski Klub Sportowy „GLADIATOR” w Parzęczewie.
Regularne treningi prowadzone pod okiem trenerów, mają swoje odzwierciedlenie wśród
wysokich notowań poszczególnych sekcji sportowych. Ponadto wśród młodzieży szkolnej
organizowane są rozgrywki piłki nożnej oraz piłki siatkowej.
Wydarzeniem, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez sportowych na naszym terenie jest
Maraton Rowerowy „Tour de Powiat” o Puchar Starosty Zgierskiego. Wyścig podzielony jest
na kilka etapów – w tym jeden etap w Parzęczewie. Zawodnicy startują w 13 kategoriach
wiekowych od przedszkolaków do osiemdziesięciolatków. Różnorodność tras oraz bogate
walory przyrodnicze i krajobrazowe przyciągają na start wielu zwolenników jazdy na rowerze.
Kolejnym wydarzeniem sportowym, które odbywa się cyklicznie na terenie naszej gminy jest
bieg w Chociszewie w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. Wyścig ten organizowany
jest przez Szkołę Podstawową w Chociszewie. Najmłodsi uczestnicy mają do pokonania trasę
300 m, a najstarsi ponad 4 km. Trasa przebiega przez malownicze tereny leśne, co przyciąga
coraz więcej miłośników tego sportu, zarówno amatorów jak i profesjonalistów.
3.4.6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Ogólny stan bezpieczeństwa na terenie gminy Parzęczew można ocenić jako dobry. Wpływ na
stan zagrożenia przestępczością na terenie gminy ma wiele czynników, do których należą m.in.
czynniki topograficzne – odległość od dużych aglomeracji, gęstość zaludnienia, rodzaj
zabudowy, istniejąca infrastruktura techniczna ilość i jakość dróg, przeważająca społeczność
pochodzenia rolniczego itp. Gminę Parzęczew, jako gminę głównie rolniczą (poza
miejscowościami Parzęczew czy Leźnica Wielka), charakteryzuje niski stopień przepływu
ludności oraz mniejsza anonimowość stałych mieszkańców w stosunku do większych
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aglomeracji miejskich. Wynikiem takich uwarunkowań jest wyraźnie niższy poziom
zagrożenia

przestępczością,

co

ma

odzwierciedlenie

w

danych

statystycznych.

Po zlikwidowaniu Posterunku Policji w Parzęczewie w 2013 roku w budynku Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie został utworzony Punkt Przyjęć Interesantów, w którym
dyżur pełni właściwy miejscowo dzielnicowy, w określone dni tygodnia. Najbliższy Komisariat
Policji (KP) znajduje się w Ozorkowie. Gmina Parzęczew w ramach tworzonej mapy zagrożeń
przez Komendę Główną Policji w Warszawie zgłosiła problem braku Komisariatu Policji na
terenie gminy Parzęczew.
W 2015 roku policjanci KP w Ozorkowie odnotowali łącznie 51 przestępstw na terenie gminy
Parzęczew. Kategorie przestępstw oraz ilość ich została przedstawiona w tabeli nr 25.
W danym roku nie odnotowano najcięższych przestępstw, tj. zabójstwa, rozboje z bronią
w ręku, wymuszenia rozbójnicze.
Tabela 25. Statystyka według stwierdzonych kategorii przestępstw na terenie gminy
Parzęczew w 2015 roku.
Kategoria przestępstwa

Ilość odnotowanych przestępstw

Prowadzenie pojazdem wbrew zakazowi

11

sądowemu
Kradzieże z włamaniem

10

Nietrzeźwi kierujący

8

Kradzieże

8

Uszkodzenia mienia

3

Przywłaszczenie mienia

3

Oszustwa

2

Znęcanie się nad rodziną

2

Narkotykowe (uprawianie konopi)

1

Sprzedaż alkoholu bez akcyzy

1

Inne przestępstwa

2

SUMA

51

Źródło: Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Ozorkowie na terenie gminy Parzęczew za rok 2015.

Na ocenę całokształtu stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Parzęczew istotny wpływ ma
również poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 2015 roku w gminie odnotowano
71

14 przestępstw drogowych (przy 8 w 2014 roku) oraz 10 wykroczeń prowadzenia pojazdami
po użyciu alkoholu (w 2014 roku – 14). Na drogach gminy Parzęczew zarejestrowano ponadto
20 kolizji drogowych (przy 27 w 2014 roku).
Ochrona

przeciwpożarowa

na

terenie

gminy

Parzęczew

realizowana

jest

przez

5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Przodująca w tych działaniach jest OSP Parzęczew,
która od 1995 roku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. OSP Parzęczew
zrzesza 54 członków, w tym 1 kobietę.
Stan techniczny posiadanych sprzętów i samochodów jest na niskim poziomie. Istnieje potrzeba
rozwoju zasobów sprzętowych jednostek, tak, aby mogły one zwiększyć skuteczność
prowadzonych działań, a tym samym zwiększyć również poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców.
Na wyposażeniu OSP Parzęczew znajdują się dwa samochody ratowniczo - gaśnicze - średni
i ciężki oraz lekki samochód ratownictwa technicznego. Jednostka posiada również następujący
sprzęt: motopompy–pływające i szlamowa, agregat wysokociśnieniowy, pilarki do drewna,
pilarkę do stali i betonu, aparaty ODO, czujniki bezruchu oraz torbę ratowniczą, agregaty
oddymiające, drabinę pożarniczą, butle stalowe.
Na przestrzeni ostatnich lat OSP Parzęczew zajmowała III miejsce w powiecie pod względem
ilości wyjazdów do akcji ratowniczo - gaśniczych. W 2014 roku strażacy udzielali pomocy aż
87 razy, a w 2015 roku 76 razy. Jednostka często bierze udział w ratowaniu uczestników kolizji
drogowych na autostradzie A2. Pozostałe jednostki nie należące do tego systemu to:
A. jednostki typu „S-1” (posiadające jeden samochód):
 OSP Orła ( 17 członków),
 OSP Opole (58 członków, w tym 25 kobiet),
 OSP Chociszew (25 członków, w tym 1 kobieta);
B. jednostka typu ”M” (posiadająca motopompę):
 OSP Śliwniki (31 członków).
Jednostki te podlegają pod Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.
Prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Parzęczew jest Wójt Gminy Parzęczew
Ryszard Nowakowski.
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3.4.7. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Gmina Parzęczew jest członkiem Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,
Związku Międzygminnego „BZURA”, Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”, Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „PRYM”, Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Z Ikrą”, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny,
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.
Gmina Parzęczew od 2001 roku czynnie działa w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza
Bzury. Jest to organizacja samorządów związanych z subregionem dorzecza Bzury, której
celem jest wspieranie idei samorządności, ochrona wspólnych interesów oraz współdziałanie
na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturowego danego obszaru. W skład SPiGDB wchodzi 39
JST z powiatów łowickiego, skierniewickiego, kutnowskiego, łęczyckiego, zgierskiego,
rawskiego i brzezińskiego, a zasięgiem swoich działań Stowarzyszenie obejmuje obszar całej
Polski. W swoich założeniach Stowarzyszenie działa m.in. w zakresie:
 kompleksowego porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Bzury,
poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej,
 poprawy jakości wód służących do celów komunalnych,
 poprawy skuteczności ochrony przeciwpowodziowej,
 regionalnego zagospodarowanie odpadów, w tym komunalnych,
 ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” została założona w 2005 r. przez pięć gmin: Dalików,
Wartkowice, Łęczyca, Parzęczew i Zgierz. W 2011 roku dołączyły dwie kolejne gminy:
Lutomiersk i Aleksandrów Łódzki. Siedzibą Fundacji jest Parzęczew. Głównym celem
Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez podejmowanie
różnorodnych inicjatyw, w tym m.in. wspieranie działań kulturalnych, informacyjnych,
edukacyjnych, promowanie obszarów wiejskich, współpraca z jednostkami samorządu
terytorialnego, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, wydawanie folderów
i gazety lokalnej. W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacja „PRYM” w latach 20102014 zrealizowano szereg projektów rozwojowych. Na przestrzeni dziesięcioletniej
działalności Fundacji udało się zrealizować blisko 150 projektów o wartości ponad 8 mln PLN.
Projekty dotyczyły głównie: wsparcia, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małej
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infrastruktury turystycznej, funkcjonowania świetlic wiejskich oraz instalowania odnawialnych
źródeł energii.
W 2015 roku powstało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „PRYM”, które swoją
działalnością obejmuje obszar 9 gmin. Stowarzyszenie ma na celu realizację działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju poprzez: opracowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego;
zwiększenie udziału społeczności lokalnych w zarządzaniu rozwojem obszarów LDG poprzez
wspieranie inicjatyw oddolnych; aktywizację lokalnych społeczności poprzez szereg działań,
poprawę standardu i jakości życia mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD oraz
zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarze działania LGD.
Obecnie, wyżej wymienione działania, będą wzmocnione poprzez wdrożenie Wspólnej Marki
„SMAK WSI – przetrwał w naszych produktach” oraz uruchomienie Inkubatora Przetwórstwa
Lokalnego. Wspólna Marka obejmie zarówno produkty przetwórstwa spożywczego, jak
również inicjatywy związane z kulturą, zachowaniem tradycji oraz rekreacją i turystyką.
Inkubator Przetwórstwa Lokalnego będzie służył rolnikom i mieszkańcom terenu LGD jako
wsparcie w rozwoju działalności gospodarczej.
Pod koniec 2015 roku powstało Stowarzyszenie Lokalna Rybacka Grupa Działania „Z ikrą”.
Stowarzyszenie założyło 11 gmin (Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki,
Lutomiersk, Parzęczew, Pęczniew, Poddębice, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i
Zgierz), które stawiają sobie za cel rozwój infrastruktury związanej z działalnością rybacką,
promocję obszaru i tradycji rybackich, edukację, aktywizację i integrację społeczności lokalnej.
Gmina Parzęczew współpracuje również z innymi organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem współpracy jest:
realizacja zadań gminy określonych w ustawach, podwyższenie efektywności działań
kierowanych do mieszkańców gminy, tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów
społecznych oraz określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.
Na terenie gminy Parzęczew funkcjonują następujące organizacje pozarządowe:
 Stowarzyszenie „Wiejski Ośrodek Kultury” w Śniatowej,
 Stowarzyszenie Przyjazne Wsie: Chociszew – Mikołajew - Pustkowa Góra,
 Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Bibianów,
 Stowarzyszenie Kreatywny Parzęczew,
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 Stowarzyszenie Chrząstów.pl w Chrząstowie Wielkim,
 Stowarzyszenie sołectwa Florentynów „PRZYSZŁOŚĆ” we Florentynowie,
 Stowarzyszenie „Tęczowe Siedlisko” w Trojanach,
 Stowarzyszenie Przyjaciele Plastusia,
 Stowarzyszenie Przyjaciół Kolarstwa i Turystyki Rowerowej „PELETON”,
 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Parzęczew „ARKADIA”,
 Kluby Sportowe wymienione w dziale 3.4.5. KULTURA I SPORT.
Celem wszystkich stowarzyszeń jest m.in. integracja i aktywizacja lokalnych społeczności,
inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym, poprzez
organizację imprez kulturalnych, zwiększenie dostępności technologii informacyjno komunikacyjnej na obszarach wiejskich i podnoszenie poziomu korzystania z nich, promocja
lokalnych tradycji i zwyczajów; rozwój szerokorozumianej turystyki, organizowanie
działalności szkoleniowej i doradczej dla przedsiębiorców, rolników, promocja wolontariatu
oraz promowanie uczenia się przez całe życie.

3.5. FINANSE GMINY
Gmina Parzęczew, jak każda jednostka sektora finansów publicznych corocznie
uchwala budżet, który zawiera plan dochodów i wydatków gminy, a także plan przychodów
i rozchodów. Odpowiednio przygotowany budżet stanowi podstawę do realizowania zadań
publicznych, które służą zaspakajaniu potrzeb mieszkańców gminy. Analiza sytuacji
finansowej jednostki jest niezbędna do podejmowania działań prowadzących do realizacji
celów zawartych w danym dokumencie. Poniższa tabela przedstawia dochody i wydatki Gminy
w latach 2010 - 2015.
Tabela 26. Dochody i wydatki Gminy Parzęczew w latach 2010-2015 w zł.
Wyszczegól
-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13111794,64

16636087,62

16250084,38

16544028,99

16629578,74

18783744,92

12495078,31

13937535,28

13794283,47

14231052,84

16348247,04

17231146,34

nienie
Dochody
ogółem
Dochody
bieżące
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Dochody
majątkowe

616716,33

2698552,34

2455800,91

2312976,15

281331,70

1552598,58

2661,21

3404,15

3345,70

3428,10

3442,98

3893,00

14048041,70

19054415,06

13789830,06

16608581,29

16156030,62

18905739,60

12414654,74

12808582,46

13121258,47

13115427,97

14481416,81

16045165,71

1633386,96

6245832,60

668571,59

3493153,32

1674613,81

2860573,89

2851,24

3899,00

2839,17

3441,48

3344,93

3918,29

-936247,06

-2418327,44

2460254,32

-64552,30

473548,12

-121994,68

Dochody
per capita
Wydatki
ogółem
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
Wydatki
per capita
Deficyt/
Nadwyżka

Źródło: Na podstawie danych Referatu Finansów Urzędu Gminy w Parzęczewie.

W analizowanym okresie lat 2010-2014 po stronie dochodów zauważyć można tendencję
wzrostową. Analogicznie zwiększa się także wskaźnik wielkości dochodów przypadający na
jednego mieszkańca w gminie Parzęczew. Dochód na 1 mieszkańca z roku na rok wzrasta,
co stwarza możliwości zaspakajania potrzeb mieszkańców. W przypadku wydatków występuje
tendencja zmienna, jednak na przestrzeni analizowanych lat nastąpił ogólny wzrost po stronie
wydatków z budżetu gminy, co świadczy o ciągłym dążeniu do poprawy warunków życia
lokalnej społeczności. W analizowanych latach budżet gminy Parzęczew charakteryzuje się
deficytem , który świadczy o tym, że gmina nie rezygnuje z realizacji zadań inwestycyjnych,
przyczyniających się do poprawy warunków życia jej mieszkańców
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Wykres 11. Udział wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w wydatkach ogółem.
35,00%

32,78%

30,00%
25,00%

21,03%
20,00%

15,13%
15,00%

11,63%

10,37%

10,00%

4,85%

5,00%
0,00%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
Źródło: Na podstawie danych Referatu Finansów Urzędu Gminy Parzęczew.

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem na przestrzeni analizowanych lat
zmniejszył się, tak jak i deficyt budżetu w poszczególnych latach. Jest to ściśle związane
z dostępnością i pozyskiwaniem dofinasowania inwestycji ze środków krajowych i unijnych.
Uchwałą Nr IV/20/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2015 - 2020,
aktualizowanej na bieżąco ustalono prognozę finansową oraz wykaz przedsięwzięć
planowanych do realizacji w najbliższych latach. Dokument określa cele rozwojowe
w aspekcie utrzymania długoterminowej płynności finansowej gminy.

4. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT jest narzędziem analitycznym, służącym do wewnętrznej analizy danej
jednostki i jej otoczenia. Narzędzie to umożliwia wskazanie mocnych i słabych stron gminy
oraz szans i zagrożeń wynikających z czynników zewnętrznych mających swoje źródło poza
gminą (Tabela nr 27).
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Tabela 27. Analiza SWOT Gminy Parzęczew.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 Korzystne położenie w pobliżu

 Zły stan infrastruktury drogowej
 Niewystarczający poziom

Aglomeracji Łódzkiej
 Dobra dostępność komunikacyjna

infrastruktury okołodrogowej w tym

 Dobry stan środowiska

chodniki, ścieżki rowerowe, wiaty
przystankowe

naturalnego

 Niewystarczające oświetlenie

 Współpraca z organizacjami
pozarządowymi

uliczne
 Słabo rozbudowana sieć kanalizacji

 Dogodne warunki do rozwoju

sanitarnej i przyzagrodowych

agroturystyki

oczyszczalni ścieków

 Wysoki potencjał bazy oświatowej

 Słabo rozwinięta infrastruktura

i kulturalnej
 Stosunkowo dobre

sportowo-turystyczna
 Niewystarczający poziom inicjatyw

zwodociągowanie obszaru gminy
 Tereny z korzystnymi warunkami

oddolnych

naturalnymi dla rozwoju

 Brak gazociągu

energetyki odnawialnej

 Brak uzbrojonych terenów

 Posiadanie terenów

inwestycyjnych
 Brak promocji terenów

inwestycyjnych przez osoby

inwestycyjnych

prywatne

 Niski poziom bezpieczeństwa

 Dobrze rozwinięta działalność

mieszkańców (brak Posterunku

usługowo - handlowa
 Występowanie na terenie gminy

Policji)
 Brak miejsc parkingowych

obszaru NATURA 2000
 Organizacja cyklicznych imprez

w strategicznych punktach na terenie
gminy

kulturalno-rozrywkowych oraz

 Słaby rozwój przedsiębiorczości

sportowych

działającej poza rolnictwem

 Korzystanie z Systemu

 Mała ilość miejsc pracy poza

powiadomień SMS
 Wysoki poziom opieki zdrowotnej

rolnictwem
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 Słaba jakość bonitacyjna gleb

 Wysoki poziom OSP

 Mała liczba miejsc noclegowych,

funkcjonujących na terenie gminy

brak rozwiniętej bazy

 Czystość i porządek na terenie

gastronomicznej

gminy

 Brak edukacji ekologicznej

 Dobre zarządzanie, stabilna

skierowanej do mieszkańców

władza

i podmiotów gospodarczych
 Niedostateczna liczba miejsc
w placówkach oświatowych

ZAGROŻENIA

SZANSE

 Spadek możliwości pozyskania

 Nowe możliwości finansowania
inwestycji ze środków

finansowych środków zewnętrznych

zewnętrznych, w tym również

spowodowany zmianami prawnymi,

unijnych

przekładającymi się na większe niż
dotychczas zaangażowanie

 Wzrost współpracy instytucji

finansowe JST

publicznych i organizacji

 Wprowadzenie ustawowych

społecznych w różnych aspektach

wskaźników ekonomicznych,

życia mieszkańców
 Doskonalenie systemu edukacji

hamujących wzrost wydatków

 Malejący poziom bezrobocia

inwestycyjnych
 Pogłębiający się proces starzenia się

 Łódzka Kolej Aglomeracyjna

społeczeństwa

 Współpraca w ramach Łódzkiego

 Postępujące rozwarstwienie

Obszaru Metropolitalnego

ekonomiczne i społecznie
 Niska świadomość ekologiczna
mieszkańców
 Mała aktywność rolników w
poszukiwaniu alternatywnych źródeł
dochodów
 Zbyt wysokie koszty prowadzenia
działalności gospodarczej w kraju
Źródło: Opracowanie własne
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5. ELEMENTY STRATEGII
5.1. SPÓJNOŚĆ STRATEGII Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
Rozwój społeczno - gospodarczy w skali lokalnej jest bezpośrednio związany z procesami
zachodzącymi w otoczeniu społeczności lokalnych. Gospodarka województwa i powiatu
wywiera bezpośredni wpływ na procesy zachodzące w gminach.
Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew 2020+ uwzględnia zapisy zawarte w dokumentach
strategicznych wyższego rzędu – na poziomie powiatowym, wojewódzkim, krajowym
i europejskim. Zadania ujęte w Strategii są zgodne z:
1. Umową partnerstwa.
2. Strategią Europa 2020.
3. Strategią Rozwoju Kraju 2020.
4. Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie.
5. Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.
6. Strategią Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.
7. Strategią Rozwoju Powiatu Zgierskiego na lata 2013-2020.
8. Strategią Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.
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Tabela 28. Komplementarność celów Strategii Gminy Parzęczew 2020+ z dokumentami strategicznymi.

Lp.

Strategia Gminy Parzęczew 2020+

Misja/Cel/Priorytet/

Dokument

Cel strategiczny/ cel operacyjny

Cel tematyczny 4: Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
Cel szczegółowy: Zmniejszenie emisyjności
gospodarki
Programowanie

1.

perspektywy
finansowej 20142020
- Umowa
partnerstwa

Cel tematyczny 6: Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego oraz wspieranie efektywnego

Cel strategiczny:
Dbałość o ład przestrzenny gminy
Cel operacyjny 1: Budowa, rozbudowa i modernizacja
infrastruktury technicznej i drogowej gminny
Cel strategiczny: Podwyższenie poziomu jakości
środowiska naturalnego
Cel operacyjny 1: Poprawa efektywności energetycznej i

gospodarowania zasobami
Cel szczegółowy: Zwiększenie efektywności
wykorzystania z zasobów naturalnych i kulturowych
oraz ich zachowanie
Cel tematyczny 9: Promowanie włączenia
społecznego, walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

gospodarki niskoemisyjnej
Cel operacyjny 2: Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii
Cel operacyjny 4: Stworzenie efektywnego systemu
zagospodarowania odpadów komunalnych
Cel strategiczny: Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy
Cel operacyjny 2: Wzrost edukacji wśród rolników
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Cel szczegółowy: Wzrost szans na zatrudnienie dla

Cel strategiczny: Wspieranie poprawy warunków dla

osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i

rozwoju kapitału ludzkiego

wykluczeniem społecznym

Cel operacyjny 1: Zapobieganie powstawaniu zjawiska

Cel tematyczny 10: Inwestowanie w kształcenie,

wykluczenia społecznego

szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz

Cel operacyjny 3: Podwyższenie poziomu wykształcenia i

zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe

edukacji mieszkańców gminy

życie

Cel strategiczny: Stworzenie warunków do rozwoju

Cel szczegółowy: Lepsze kompetencje kadr

turystyki i zachowanie dziedzictwa kulturowego

gospodarki

Cel operacyjny 1: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
gminy
Cel operacyjny3: Dbałość o dziedzictwo kulturowe

2.

Strategia Europa
2020

Priorytety:

Cel strategiczny: Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy

1. Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na

Cel operacyjny2: Wzrost edukacji wśród rolników

wiedzy i innowacji

Cel strategiczny: Podwyższenie poziomu jakości

2. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

środowiska naturalnego

efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej

Cel operacyjny 1: Poprawa efektywności energetycznej i

przyjaznej środowisku

gospodarki niskoemisyjnej

i bardziej konkurencyjnej

3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu:

Cel operacyjny 2: Wykorzystanie odnawialnych źródeł

wspieranie gospodarki o wysokim poziomie

energii
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zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i

Cel strategiczny: Wspieranie poprawy warunków dla

terytorialną

rozwoju kapitału ludzkiego
Cel operacyjny 1: Zapobieganie powstawaniu zjawiska

Projekty:

wykluczenia społecznego

1. ”Młodzież w drodze”

Cel operacyjny 3: Podwyższenie poziomu wykształcenia i

2. ”Europa efektywnie korzystająca z zasobów”

edukacji mieszkańców gminy

3. ”Europejski program walki z ubóstwem”
4. „ Program na rzecz nowych umiejętności i
zatrudnienia”

3.

Strategia
Rozwoju Kraju
2020

Wizja: Polska w roku 2020 to: aktywne

Cel strategiczny:

społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka i sprawne

Dbałość o ład przestrzenny gminy

państwo

Cel operacyjny 1: Budowa, rozbudowa i modernizacja

Cel strategiczny: wzmocnienie i wykorzystanie

infrastruktury technicznej i drogowej gminny

gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych

Cel strategiczny: Podwyższenie poziomu jakości

potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony

środowiska naturalnego

rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności

Cel operacyjny 1: Poprawa efektywności energetycznej i

Obszar strategiczny II: Konkurencyjna gospodarka:

gospodarki niskoemisyjnej

Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki
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Cel II.2.3. Zwiększenie konkurencyjności i

Cel operacyjny 2: Wykorzystanie odnawialnych źródeł

modernizacja sektora rolno-spożywczego

energii

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego

Cel operacyjny3: Promocja proekologicznych postaw wśród

Cel II.4.1. Zwiększenie aktywności zawodowej

lokalnej społeczności

Cel II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego

Cel operacyjny 4: Stworzenie efektywnego systemu

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko

zagospodarowania odpadów komunalnych

Cel II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej

Cel strategiczny: Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy

Cel II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i

Cel operacyjny 2: Wzrost edukacji wśród rolników

energii

Cel strategiczny: Wspieranie poprawy warunków dla

Cel II.6.4. Poprawa stanu środowiska

rozwoju kapitału ludzkiego

Cel II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu

Cel operacyjny 1: Zapobieganie powstawaniu zjawiska

Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu

wykluczenia społecznego

Cel II 7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń

Cel operacyjny 2: Budowa lokalnych więzi społecznych

transportowych.

Cel operacyjny 3: Podwyższenie poziomu wykształcenia i

Obszar strategiczny III: Spójność społeczna i

edukacji mieszkańców gminy

terytorialna:

Cel operacyjny 4:

Cel III.1. Integracja społeczna

Poprawa bezpieczeństwa

Cel III.1.1. Zwiększenie aktywności osób

Cel strategiczny: Stworzenie warunków do rozwoju

wykluczonych

i zagrożonych wykluczeniem

społecznym
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turystyki i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Cel III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach

Cel operacyjny 1: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

najbardziej nim zagrożonych

gminy

Wizja: W 2020 roku polskie regiony charakteryzować Cel strategiczny:

4.

będą następujące cechy: konkurencyjność i

Dbałość o ład przestrzenny gminy

innowacyjność, spójność gospodarcza, społeczna i

Cel operacyjny 1: Budowa, rozbudowa i modernizacja

terytorialna, skuteczność, efektywność i partnerstwo

infrastruktury technicznej i drogowej gminny

w realizacji celów rozwojowych, bezpieczeństwo

Cel operacyjny 2:Rozwój infrastruktury rekreacyjno-

ekologiczne, wysoki poziom i skuteczność ochrony

turystycznej, w tym także bazy sportowej

środowiska oraz zasobów przyrodniczych

Cel strategiczny: Podwyższenie poziomu jakości

Krajowa

Cel strategiczny: Efektywne wykorzystanie

środowiska naturalnego

Strategia

specyficznych regionalnych i innych terytorialnych

Cel operacyjny 1: Poprawa efektywności energetycznej i

Rozwoju

potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów

gospodarki niskoemisyjnej

rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w

Cel operacyjny 2: Wykorzystanie odnawialnych źródeł

horyzoncie długookresowym

energii

Cel 1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności

Cel operacyjny 4: Stworzenie efektywnego systemu

Regionalnego
2010-2020:
Regiony, Miasta,

Obszary wiejskie regionów

zagospodarowania odpadów komunalnych
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Cel 1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzenienia

Cel strategiczny: Podwyższenie poziomu jakości

procesów rozwojowych i zwiększenia ich absorpcji

środowiska naturalnego

poza miastami wojewódzkimi

Cel operacyjny 1: Poprawa efektywności energetycznej i

Cel 1.2.3. Rozwijanie potencjału rozwojowego

gospodarki niskoemisyjnej

i absorpcyjnego obszarów wiejskich

Cel operacyjny 2: Wykorzystanie odnawialnych źródeł

Cel 1.3. Budowa podstaw konkurencyjności

energii

województw – działania tematyczne

Cel strategiczny: Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy

Cel 1.3.1. Rozwój kapitału intelektualnego, w tym

Cel operacyjny 2: Wzrost edukacji wśród rolników

kapitału ludzkiego i społecznego

Cel strategiczny: Wspieranie poprawy warunków dla

Cel 1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i efektywne

rozwoju kapitału ludzkiego

wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrożenia

Cel operacyjny 1: Zapobieganie powstawaniu zjawiska

naturalne

wykluczenia społecznego

Cel 1.3.6. Wykorzystanie walorów środowiska

Cel operacyjny 2: Budowa lokalnych więzi społecznych

przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa

Cel operacyjny 3: Podwyższenie poziomu wykształcenia i

kulturowego

edukacji mieszkańców gminy

Cel 2: Budowa spójności terytorialnej i

Cel strategiczny: Stworzenie warunków do rozwoju

przeciwdziałanie marginalizacji obszarów

turystyki i zachowanie dziedzictwa kulturowego

problemowych

Cel operacyjny 1: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
gminy
Cel operacyjny3: Dbałość o dziedzictwo kulturowe

86

Cel 2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym
poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług
warunkujących możliwości rozwojowe
Cel 2.2.1 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Cel 2.2.3. Usługi komunikacyjne
Cel 2.2.4. Usługi komunalne i związane z ochroną
środowiska
Cel 2.2.5. Usługi kulturalne

5.

Strategia
Rozwoju
Województwa
Łódzkiego 2020

Wizja: Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,

Cel strategiczny:

kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,

Dbałość o ład przestrzenny gminy

o najlepszej dostępności komunikacyjnej,

Cel operacyjny 1: Budowa, rozbudowa i modernizacja

wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną i

infrastruktury technicznej i drogowej gminny

wysoką jakością życia

Cel operacyjny 3: Rozwój infrastruktury szkolnej

Polityka horyzontalna:

Cel strategiczny: Podwyższenie poziomu jakości

Filar 1: Spójność gospodarcza:

środowiska naturalnego

Cel strategiczny: Region wykorzystujący potencjał

Cel operacyjny 1: Poprawa efektywności energetycznej i

endogeniczny do rozwoju inteligentnej gospodarki,

gospodarki niskoemisyjnej
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oparty na kreatywności i przedsiębiorczości

Cel operacyjny 2: Wykorzystanie odnawialnych źródeł

mieszkańców

energii

Cel operacyjny 1: Zaawansowana gospodarka

Cel operacyjny3: Promocja proekologicznych postaw wśród

wiedzy

lokalnej społeczności

i innowacji

Działanie 1.2. Rozwój nowoczesnej gospodarki

Cel operacyjny 4: Stworzenie efektywnego systemu

energetycznej

zagospodarowania odpadów komunalnych

Cel operacyjny 2: Nowoczesny kapitał ludzki i rynek

Cel strategiczny: Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy

pracy

Cel operacyjny 1: Promocja trenów inwestycyjnych

Działanie 2.2. Kształtowanie aktywnych postaw na

Cel operacyjny 2: Wzrost edukacji wśród rolników

rynku pracy

Cel strategiczny: Wspieranie poprawy warunków dla

Filar 2: Spójność społeczna:

rozwoju kapitału ludzkiego

Cel strategiczny: Aktywne społeczeństwo

Cel operacyjny 1: Zapobieganie powstawaniu zjawiska

obywatelskie,

z dobrym dostępem do usług

wykluczenia społecznego

publicznych, sprzyjające włączeniu społecznemu grup

Cel operacyjny 3: Podwyższenie poziomu wykształcenia i

wykluczonych

edukacji mieszkańców gminy

Cel operacyjny 4: Wysoki poziom kapitału

Cel strategiczny: Stworzenie warunków do rozwoju

społecznego

turystyki i zachowanie dziedzictwa kulturowego

i silne społeczeństwo obywatelskie

Działanie 4.1. Rozwój społeczności lokalnych

Cel operacyjny 1: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

Działanie 4.2. Wzmacnianie tożsamości regionalnych

gminy
Cel operacyjny3: Dbałość o dziedzictwo kulturowe
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Cel operacyjny 5: Wysoki standard i dostęp do usług
publicznych
Działanie 5.1. Rozwój usług i poprawa dostępu do
sektora edukacji
Działanie 5.3. Rozwój usług i poprawa dostępu do
sektora kultury, sportu, turystyki i rekreacji
Cel operacyjny 6: Reintegracja społeczna grup
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Działanie 6.1. Przeciwdziałanie ubóstwu
ekonomicznemu
Filar 3: Spójność przestrzenna:
Cel strategiczny: Zrównoważony rozwój
przestrzenny regionu z silnie powiązanym systemem
osadniczym,

z nowoczesną infrastrukturą i

racjonalnie wykorzystywanymi zasobami środowiska
przyrodniczego
Cel operacyjny 7: Wysoka jakość i dostępność
infrastruktury transportowej i technicznej
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Działanie 7.1. Wzmocnienie i rozwój systemów
transportowych i teleinformatycznych
Działanie 7.2. Wzmocnienie i rozwój systemów
infrastruktury technicznej
Cel operacyjny 8: Wysoka jakość środowiska
przyrodniczego
Działanie 8.1. Ochrona i kształtowanie powiązań
przyrodniczo-krajobrazowych
Działanie 8.2. Przeciwdziałanie i zwalczanie skutków
zagrożeń naturalnych i antropogenicznych

Polityka terytorialno-funkcjonalna
1.Obszary miejskie i wiejskie:
1.2. Obszary wiejskie
Cel strategiczny: Atrakcyjne osadniczo obszary
wiejskie, wykorzystujące potencjały wewnętrzne dla
rozwoju wielofunkcyjnego
2.Obszary funkcjonalne:
2.1. Łódzki Obszar Metropolitarny
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Cel strategiczny: Spójny, dynamiczny i
konkurencyjny obszar rozwoju funkcji
metropolitarnych, współtworzący krajowy system
metropolii oraz wpisujący się w proces rozwoju
bipolarnego układu metropolitalnego Łódź –
Warszawa
2.5. Obszary turystyczne dolin rzecznych Pilicy,
Warty

i Bzury

Cel strategiczny: Obszary rozwoju turystyki
uzdrowiskowej, konferencyjnej, sportowej i aktywnej
o znaczeniu ponadlokalnym, wykorzystujące
endogeniczne potencjały środowiska przyrodniczego i
dziedzictwa kulturowego

6.

Wizja: Łódzki Obszar Metropolitalny 2020 + roku

Cel strategiczny: Podwyższenie poziomu jakości

będzie zrewitalizowanym, doskonale

środowiska naturalnego

Strategia

skomunikowanym obszarem koncentracji

Cel operacyjny 1: Poprawa efektywności energetycznej i

Rozwoju

„przemysłów spotkań” i kreatywnego wykorzystani

gospodarki niskoemisyjnej

Łódzkiego

kapitału ludzkiego i społecznego.
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Obszaru

Cel strategiczny: Rozwój gospodarki

Metropolitalnego zasobooszczędnej
2020+

Cel operacyjny 2: Wykorzystanie odnawialnych źródeł

i niskoemisyjnej oraz ochrona

energii

środowiska przyrodniczego
Priorytet 4.1. Podniesienie efektywności
energetycznej i wzrost znaczenia odnawialnych źródeł
energii

7.

Strategia
Rozwoju
Powiatu
Zgierskiego na
lata 2013-2020

Wizja: W 2020 roku Powiat Zgierski będzie

Cel strategiczny:

równomiernie rozwiniętym obszarem o wysokim

Dbałość o ład przestrzenny gminy

poziomie rozwoju gospodarczego osiągniętym dzięki

Cel operacyjny 1: Budowa, rozbudowa i modernizacja

wykorzystaniu położenia przy skrzyżowaniu dróg,

infrastruktury technicznej i drogowej gminny

bliskości Łodzi i partnerstwie lokalnych samorządów

Cel strategiczny: Podwyższenie poziomu jakości

Cel strategiczny I: Rozwój zintegrowanego

środowiska naturalnego

transportu

Cel operacyjny 4: Stworzenie efektywnego systemu

Cel I.2. Rozbudowa i modernizacja dróg

zagospodarowania odpadów komunalnych

Cel strategiczny II: Tworzenie miejsc pracy

Cel strategiczny: Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy

Cel II.2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Cel operacyjny 1: Promocja trenów inwestycyjnych

Cel strategiczny III: Tworzenie korzystnych

Cel operacyjny 2: Wzrost edukacji wśród rolników

warunków do życia dla mieszkańców i inwestorów
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Cel III.3. Ochrona środowiska i utrzymanie porządku

Cel strategiczny: Stworzenie warunków do rozwoju

publicznego

turystyki i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Cel strategiczny IV: Promocja Powiatu

Cel operacyjny 1: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

Cel IV.1. Rozwój partnerstwa lokalnych samorządów

gminy

Cel IV.2. Zintegrowana oferta promocyjna Powiatu

Cel operacyjny 2: Promocja gminy

Cel IV.3. Rozwój tożsamości lokalnej

Cel główny: Zapewnienie wysokiej jakości życia
obecnych

8.

i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem

Cel strategiczny: Podwyższenie poziomu jakości
środowiska naturalnego

ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do

Cel operacyjny 1: Poprawa efektywności energetycznej i

zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora

gospodarki niskoemisyjnej

energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce

Cel operacyjny 2: Wykorzystanie odnawialnych źródeł

bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną

energii

Bezpieczeństwo

i efektywną gospodarkę

Cel operacyjny3: Promocja proekologicznych postaw wśród

Energetyczne i

Cel strategiczny 2: Zapewnienie gospodarce krajowej lokalnej społeczności

Środowisko –

bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w

Cel operacyjny 4: Stworzenie efektywnego systemu

energię

zagospodarowania odpadów komunalnych

Strategia

perspektywa do
2020 r.

Cel 2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych
odnawialnych źródeł energii
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Cel 2.7. Rozwój energetyki na obszarach
podmiejskich

i wiejskich

Cel strategiczny 3: Poprawa stanu środowiska
Cel 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym
wykorzystanie ich na cele energetyczne
Cel 3.3 Ochrona powietrza, w tym ograniczenie
oddziaływania energetyki
Cel 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz
tworzenie warunków do powstawania zielonych
miejsc pracy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ww. dokumentów.
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5.2. MISJA I WIZJA GMINY
Wizja gminy to określenie przyszłości w jakiej będzie znajdować się gmina za kilka lat.
W tym celu realizuje ona założone cele strategiczne, przy wykorzystaniu swoich mocnych
stron. Sposobem urzeczywistnienia zakładanej wizji jest misja. Wyznacza ona cele nadrzędne,
które będą przedmiotem dążeń przez najbliższe lata.

Gmina Parzęczew w roku 2020 będzie gminą zapewniającą nowoczesny
zrównoważony rozwój, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu
edukacji, bezpiecznych warunków życia wszystkim mieszkańcom.

Misja Gminy Parzęczew to zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca
przyjaznego do życia, pracy, nauki i wypoczynku poprzez stworzenie warunków
do efektywnego rozwoju.

5.3. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE
Na podstawie analizy obecnego stanu rozwoju gminy określono cele strategiczne i cele
operacyjne, które są ściśle ze sobą powiązane. Cele te będą realizowane w ramach
5 obszarów tematycznych:

Tabela nr 29 przedstawia strukturę celów Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata
2016 -2023. W dalszej części dokumentu są one poszerzone o kierunki działań.
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Tabela 29. Cele strategiczne i operacyjne Gminy Parzęczew.

OBSZAR

CELE
STRATEGICZNE

CELE OPERACYJNE
1.Budowa, rozbudowa
i modernizacja infrastruktury
technicznej i drogowej gminy

Przestrzeń
i infrastruktura

2.Rozwój infrastruktury
Dbałość o ład przestrzenny
gminy

rekreacyjno – turystycznej,
w tym także bazy sportowej
3.Rozwój infrastruktury
szkolnej
4. Przygotowanie planu
rewitalizacji miejscowości
Parzęczew
1. Stworzenie efektywnego
systemu zagospodarowania
odpadów komunalnych
2. Poprawa efektywności

Środowisko

Podwyższenie poziomu jakości
środowiska naturalnego

energetycznej i gospodarki
niskoemisyjnej
3. Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii
4. Promocja
proekologicznych postaw
wśród lokalnej społeczności
1.Promocja terenów

Gospodarka

Wzrost atrakcyjności
gospodarczej gminy
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inwestycyjnych
2.Wzrost edukacji wśród
mieszkańców

3.Działania na rzecz
innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich
1.Zapobieganie powstawaniu
zjawiska wykluczeniu
społecznemu
2.Budowa lokalnych więzi
Wspieranie poprawy

Społeczeństwo

warunków dla rozwoju
kapitału ludzkiego

społecznych
3.Podwyższenie poziomu
wykształcenia i edukacji
mieszkańców gminy
4.Poprawa bezpieczeństwa
publicznego
1.Zwiększenie atrakcyjności

Stworzenie warunków do

Turystyka

rozwoju turystyki

turystycznej gminy
2. Promocja gminy

i zachowanie dziedzictwa
kulturowego

3. Dbałość o dziedzictwo
kulturowe

Źródło: Opracowanie własne.

5.3.1. OBSZAR STRATEGICZNY I: PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA
Tabela 30. Cele strategiczne, operacyjne i działania dla Obszaru strategicznego: Przestrzeń i
infrastruktura.

Cel strategiczny
Dbałość o ład przestrzenny gminy
Cel operacyjny

Działania
1.1. Budowa/przebudowa, modernizacja istniejącej

1. Budowa, rozbudowa i
modernizacja

infrastruktury drogowej
1.2. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego
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infrastruktury technicznej i 1.3. Montaż energooszczędnych źródeł światła i opraw
drogowej gminy

oświetleniowych na istniejącej sieci na obszarze gminy
Parzęczew
1.4. Współpraca z Zarządem Powiatu Zgierskiego w zakresie
budowy dróg powiatowych na terenie gminy
1.5. Budowa nowych i rozbudowa istniejących odcinków
sieci wodociągowej
1.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
1.7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
1.8. Gazyfikacja gminy
2.1. Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk
sportowych
2.2. Budowa siłowni zewnętrznych
2.3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w

2. Rozwój infrastruktury

Parzęczewie na park rekreacyjno – sportowy

rekreacyjno - turystycznej

2.4. Budowa placów zabaw w sołectwach

w tym także bazy sportowej 2.5. Organizowanie rozgrywek szkolnych w różnych
dyscyplinach sportowych
2.6. Zagospodarowanie terenów w Leźnicy Wielkiej
2.7.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwach na
cele rekreacyjno – sportowe
3.1. Rozbudowa Zespołu Szkół w Parzęczewie oraz Punktu
Przedszkolnego w Parzęczewie
3. Rozwój infrastruktury

3.2. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w

szkolnej

Parzęczewie
3.3. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w
Chociszewie
4.1.Rewitalizacja terenów pod infrastrukturę społeczną

4.Przygotowanie planu
rewitalizacji miejscowości

4.2.Rewitalizacja terenów pod infrastrukturę szkolną
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4.3.Rewitalizacja terenów pod infrastrukturę rekreacyjno-

Parzęczew

kulturalną

Źródło: Opracowanie własne.

5.3.2. OBSZAR STRATEGICZNY II: ŚRODOWISKO
Tabela 31. Cele strategiczne, operacyjne i działanie dla Obszaru strategicznego: Środowisko.

Cel strategiczny
Podwyższenie poziomu jakości środowiska naturalnego
Cel operacyjny

DZIAŁANIA

1. Stworzenie efektywnego

1.1. Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania

systemu zagospodarowania

Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych

odpadów komunalnych
2. Poprawa efektywności
energetycznej i gospodarki
niskoemisyjnej.

1.2. . Promocja selektywnej zbiórki odpadów
2.1. Termomodernizacja budynków gminnych
2.2. Modernizacja systemu ciepłowniczego w Parzęczewie
3.1. Zwiększenie świadomości wykorzystania odnawialnych

3. Wykorzystanie

źródeł energii w wśród mieszkańców

odnawialnych źródeł

3.2. Rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez

energii.

wykorzystanie energii wiatrowej, wodnej i słonecznej
3.3. Montaż urządzeń wykorzystujących OZE w budynkach

4. Promocja
proekologicznych postaw
wśród lokalnej społeczności

4.1. Przeprowadzanie działań ekologicznych wśród
mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży
4.2. Stworzenie ścieżki ekologiczno - dydaktycznej na terenie
gminy
4.3.Promowanie wykorzystania ekoinnowacyjnych
technologii wśród mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne.
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5.3.3. OBSZAR STRATEGICZNY III: GOSPODARKA
Tabela 32. Cele strategiczne, operacyjne i działanie dla Obszaru strategicznego: Gospodarka.

Cel strategiczny
Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy
Cel operacyjny

DZIAŁANIA
1.1. Promowanie terenów inwestycyjnych i pod budownictwo
mieszkaniowe
1.2. Pozyskiwanie nowych inwestorów
1.3. Integracja lokalnych przedsiębiorstw w celu wymiany
doświadczeń i dobrych praktyk
1.4. Zwiększenie współpracy pomiędzy Gminą Parzęczew
a podmiotami gospodarczymi
2.1. Promowanie szkoleń dla rolników nt. zwiększenia
produktywności gospodarstw rolnych oraz pozyskiwania

2. Wzrost edukacji wśród
mieszkańców

funduszy na modernizację gospodarstw
2.2. Pomaganie rolnikom w poszukiwaniu alternatywnych
źródeł dochodu poza rolnictwem
2.3. Promowanie szkoleń mających na celu dostosowanie
kwalifikacji mieszkańców do zmieniającej się gospodarki
2.4. Kształcenie cech przedsiębiorczości wśród młodzieży
2.5. Podniesienie wiedzy w zakresie równości szans na rynku
pracy
3.1. Rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń w realizacji
projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach
wiejskich
3.2. Identyfikowanie i aktywizacja partnerów do współpracy
w realizacji projektów innowacyjnych

3.Działania na rzecz
innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich

3.3. Doradztwo w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych
na rzecz innowacji oraz przygotowywaniu przez nie projektów
3.4. Wdrożenie Wspólnej Marki „SMAK WSI – przetrwał w
naszych produktach” w ramach Lokalnej Grupy Działania
„PRYM”
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3.5.Współpraca przy tworzeniu Inkubatora Przetwórstwa
Lokalnego jako instytucji wspierającej rolników - małych
producentów
Źródło: Opracowanie własne.

5.3.4. OBSZAR STRATEGICZNY IV: SPOŁECZEŃSTWO
Tabela 33. Cele strategiczne, operacyjne i działanie dla Obszaru strategicznego:
Społeczeństwo.
Cel strategiczny

Wspieranie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Cel operacyjny

DZIAŁANIA
1.1. Wyrównanie dysproporcji w poziomie życia
mieszkańców poprzez sprawny system pomocy społecznej
1.2. Stworzenie oferty wsparcia służącej integracji

1. Zapobieganie
powstawaniu zjawiska
wykluczenia społecznego

i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
1.3. Promocja pracy na własny rachunek oraz wsparcie
informacyjne w zakresie pozyskania dofinansowania
1.4 Wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej
mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych
2.1. Promowanie lokalnych inicjatyw i działań realizowanych
w sołectwach poprzez pomoc w pozyskaniu środków w

2. Budowa lokalnych więzi
społecznych.

ramach LGD PRYM i LGD „ZIKRĄ”
2.2. Kreowanie nowych i wspieranie istniejących organizacji
pozarządowych działających na rzecz lokalnej społeczności
2.3. Wzbogacenie i zróżnicowanie oferty kulturalnej
2.4. Promowanie i wspieranie inicjatyw oddolnych
3.1.Wzrost jakości kształcenia w szkołach gminnych

3. Podwyższenie poziomu
wykształcenia i edukacji
mieszkańców gminy.

3.2. Przeprowadzanie zajęć pozalekcyjnych wśród dzieci
i młodzieży
3.3. Doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt
multimedialny i nowoczesne technologie
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3.4. Wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów na
wszystkich etapach edukacyjnych
3.5. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
3.6. Wspieranie uzdolnionej młodzieży w zdobywaniu
wykształcenia, poprzez utworzenie funduszu stypendialnego
3.7. Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla uczniów
i młodzieży
3.8. Rozwój edukacji przedszkolnej
3.9. Uatrakcyjnienie programu spędzania wolnego czasu dla
młodzieży
4.1. Doposażenie jednostek OSP w sprzęt
4. Poprawa bezpieczeństwa

4.2. Zakup wozu strażackiego dla OSP w Parzęczewie
4.3.Tworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa

publicznego.

w ruchu drogowym
Źródło: Opracowanie własne.

5.3.5. OBSZAR STRATEGICZNY V: TURYSTYKA
Tabela 34. Cele strategiczne, operacyjne i działanie dla Obszaru strategicznego: Turystyka.

Cel strategiczny
Stworzenie warunków do rozwoju turystyki
i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Cel operacyjny

DZIAŁANIA
1.1. Opracowanie oferty turystycznej gminy i jej
upowszechnienie

1. Zwiększenie

1.2. Wsparcie rolników w zakładaniu i rozwoju gospodarstw

atrakcyjności turystycznej

agroturystycznych

gminy.

1.3. Promocja walorów turystyczno-przyrodniczych gminy.
1.4. Stworzenie na stronie Urzędu Gminy map z trasami dla
turystyki pieszej, rowerowej
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1.5. Wspieranie rozbudowy bazy gastronomiczno –
noclegowej i jej promocja na stronie internetowej
2. Promocja gminy

2.1. Stworzenie nowej strony internetowej Gminy Parzęczew
2.2. Wykorzystanie mediów społecznościowych w celu
promocji Gminy Parzęczew na terenie całego kraju
3.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na

3. Dbałość o dziedzictwo
kulturowe

terenie gminy
3.2. Odpowiednie oznakowanie zabytków i zasobów
przyrodniczych
3.3. Promocja muzeum parafialnego i zabytków kościelnych

Źródło: Opracowanie własne.

5.4. FINASOWANIE
Wszystkie zaplanowane zadania realizowane będą przy wykorzystaniu środków
własnych i subwencji należnych oraz ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.
Określone w niniejszym dokumencie cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań zostaną
osiągnięte poprzez realizację konkretnych projektów, które będą finansowane ze środków
własnych Gminy jak i źródeł zewnętrznych. Potencjalnymi źródłami zewnętrznymi realizacji
projektów są:
 budżet województwa łódzkiego,
 budżet państwa,
 środki z Unii Europejskiej,
 środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 środki z Powiatowego Urzędu Pracy,
 pożyczki i kredyty bankowe,
 środki partnerów lokalnych.
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5.5. PLAN INWESTYCYJNY
Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew 2020 + , w końcowej fazie tworzenia dokumentu
została uzupełniona o plan inwestycyjny, który zawiera wykaz inwestycji planowanych do
realizacji w założonej perspektywie czasowej. Plan ten powinien być aktualizowany co
najmniej raz w roku (np. w momencie uchwalania Budżetu Gminy lub zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej). Poniżej zaprezentowano listę projektów zaplanowanych do realizacji.
Projekt nr 1.

1.

Nazwa projektu

2.

Zgodność z planem
zagospodarowania

Modernizacja systemu ciepłowniczego
Zgodny

przestrzennego
3.

Etapy zadania

1. Budowa nowej kotłowni opalanej

biomasą

wraz

z infrastrukturą towarzyszącą.
2. Budowa przy kotłowni magazynu na zrębki o łącznej
powierzchni 901,1 m².
3.

Budowa przyłączy cieplnych do Zespołu Szkół i

budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej.
4. Wymiana instalacji c.o. (z likwidacją kotła węglowego)
w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej.
5. Modernizacja węzła cieplnego w budynku Gminnego
Ośrodka Zdrowia i Szkoły.
2016

4.1.

Okres realizacji

5.

Planowane efekty końcowe

5.1.

Produkty

1.Liczba wybudowanych kotłowni wraz z magazynem
w szt.

5.2.

Rezultaty

1.Redukcja emisji CO2 452993,066 w kg/rok

6.

Inwestor

Gmina Parzęczew

7.

Koszt całkowity

8.

Źródła finansowania

8.1.

Budżet gminy

2 689 855,00 zł

815 216,00 zł
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8.2.

Środki prywatne

0,00 zł

8.3.

Środki Unii

0,00 zł

europejskiej
8.4.

1 874 639,00 zł

WFOŚiGW w Łodzi

Projekt nr 2

1.

Nazwa projektu Poprawa efektywności energetycznej na terenie
gminy Parzęczew

2.

Zgodność z planem
zagospodarowania

Zgodny

przestrzennego
3.

Etapy zadania

1. Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności
publicznej tj. m.in.: Urząd Gminy w Parzęczewie, szkoły w
Parzęczewie i

w Chociszewie, budynek komunalny w

Parzęczewie, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w
miejscowości Orła i w miejscowości Parzęczew, budynek
komunalny w Leźnicy Wielkiej.
2017-2019

4.

Okres realizacji

5.

Planowane efekty końcowe

5.1.

Produkty

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 7szt.
2.Powierzchnia

użytkowa

budynków

poddanych

termomodernizacji – 7 188,36 m2
5.2.

Rezultaty

1.

Zmniejszenie

rocznego

zużycia

energii

pierwotnej

w budynkach publicznych – 486 480,24 kWh/rok
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
tCO2/rok – 107,6
6.

Inwestor

7.

Koszt całkowity

8.

Źródła finansowania

8.1.

Budżet gminy

Gmina Parzęczew
5 300 000,00 zł

1 903 902,00 zł
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8.2.

Środki prywatne

8.3.

Środki Unii

0,00 zł
3 396 098,00 zł

europejskiej
8.4.

0,00 zł

Inne

Projekt nr 3

1.

Nazwa projektu Modernizacja

i

rozbudowa

oświetlenia

publicznego na terenie gminy Parzęczew
2.

Zgodność z planem
zagospodarowania

Zgodny

przestrzennego
3.

1. Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego

Etap zadania

na terenie gminy Parzęczew.
2. Modernizacja oświetlenia publicznego na terenie gminy
Parzęczew.
2017-2019

4.

Okres realizacji

5.

Planowane efekty końcowe

5.1.

Produkty

1. Liczba nowych punktów świetlnych – 445 szt.

5.2.

Rezultaty

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych –
100 ton równoważnika CO2 - 125
Gmina Parzęczew

6.

Inwestor

7.

Koszt całkowity

8.

Źródła finansowania

8.1.

Budżet gminy

8.2.

Środki prywatne

8.3.

Środki

1 800 000,00 zł

556 097,56 zł
0,00 zł
1 243 902,44 zł

Unii

europejskiej
8.4.

0,00 zł

Inne
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Projekt nr 4

1.

Nazwa projektu

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego
średniego 4 x 4

2.

Zgodność z planem
zagospodarowania

Zgodny

przestrzennego
3.

Etap zadania

1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

4.

Okres realizacji

2017-2018

5.

Planowane efekty końcowe

5.1.

Produkty

1. Liczba zakupionych samochodów ratowniczo –
gaśniczych – 1 szt.

5.2.

Rezultaty

1.Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych
w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania
skutków katastrof – 1 szt.

6.

Inwestor

Gmina Parzęczew
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Projekt nr 5

1.

Nazwa projektu

Rośliny żywią, leczą i chronią uczniów Szkoły
Podstawowej

im.

Juliana

Tuwima

w Parzęczewie
2.

Zgodność z planem
zagospodarowania

Zgodny

przestrzennego
3.

Etap zadania

1. Zakup pomocy dydaktycznych.
2. Wycieczki i warsztaty terenowe.
3. Stacjonarne warsztaty/zajęcia.
4. Zakup nagród.
2016

4.

Okres realizacji

5.

Planowane efekty końcowe

5.1.

Produkty

1. Liczba przeprowadzonych konkursów ekologicznych
przeprowadzonych przez placówki oświatowe – 5 szt.
2. Liczba zorganizowanych wycieczek ekologicznych dla
uczniów – 11 szt.
3. Liczba przeprowadzonych warsztatów stacjonarnych dla
uczniów – 9 szt.

5.2.

Rezultaty

1. Liczba uczniów uczestniczących w realizacji programu
edukacji ekologicznej – 363 os.

6.

Inwestor

7.

Koszty całkowite

8.

Źródła finansowania

8.1.

Budżet gminy

8.2.

Środki prywatne:

8.3.

Środki Unii

Gmina Parzęczew
29 014,71 zł

4 009,80 zł
200,00 zł
0,00 zł

europejskiej
8.4.

24 804,91 zł

WFOŚiGW w Łodzi
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Projekt nr 6

1.

Nazwa projektu

Przebudowa

nawierzchni

drogi

gminnej

nr 120263E przez wieś Stary Chrząstów Śniatowa
2.

Zgodność z planem
zagospodarowania

Zgodny

przestrzennego
3.

Etap zadania

1. Przebudowa drogi gminnej nr 120263E.
2. Przebudowa skrzyżowania.
3. Zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
4.Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
2016

4.

Okres realizacji

5.

Planowane efekty końcowe

5.1.

Produkty

1. Długość przebudowanej drogi gminnej nr 120263E –
1,72 km
2. Ilość przebudowanych skrzyżowań – 1 szt.

5.2.

Rezultaty

Liczba przebudowanych odcinków drogi – 2 szt.

6.

Inwestor

Gmina Parzęczew

7.

Koszty całkowite

8.

Źródła finansowania

8.1.

Budżet gminy

8.2.

Środki prywatne

8.3.

Środki Unii

333913,79 zł

164 993,79 zł
0,00 zł
0,00 zł

europejskiej
8.4.

Budżet Województwa

168 920,00 zł

Łódzkiego
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Projekt nr 7

1.

Nazwa projektu

Przebudowa

nawierzchni

drogi

gminnej

nr 120115E przez wieś Żelgoszcz w gminie
Parzęczew – etap II
2.

Zgodność z planem
zagospodarowania

Zgodny

przestrzennego
3.

Etap zadania

1. Przebudowa drogi gminnej nr 120115E.
2. Przebudowa skrzyżowania.
3. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
2016

4.

Okres realizacji

5.

Planowane efekty końcowe

5.1.

Produkty

1. Długość przebudowanej drogi gminnej nr 120115E –
1,12 km
2. Ilość przebudowanych skrzyżowań – 1 szt.

5.2.

Rezultaty

1.Liczba przebudowanych odcinków drogi – 2 szt.

6.

Inwestor

Gmina Parzęczew

7.

Koszty całkowite

8.

Źródła finansowania

8.1.

Budżet gminy

8.2.

Środki prywatne

8.3.

Środki Unii

218 773,54 zł

218 773,54 zł
0,00 zł
0,00 zł

europejskiej
8.4.

Budżet Województwa

0,00 zł

Łódzkiego
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Projekt nr 8

1.

Nazwa projektu

Przebudowa drogi gminnej 120268E – Ignacew
Folwarczny

2.

Zgodność z planem
zagospodarowania

Zgodny

przestrzennego
3.

Etap zadania

1. Przebudowa drogi gminnej nr 120268E.
2. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
2016

4.

Okres realizacji

5.

Planowane efekty końcowe

5.1.

Produkty

1. Długość przebudowanej drogi gminnej nr 120268E –
0,725 km

5.2.

Rezultaty

1.Liczba przebudowanych odcinków drogi – 1 szt.

6.

Inwestor

Gmina Parzęczew

7.

Koszty całkowite

8.

Źródła finansowania

8.1.

Budżet gminy

8.2.

Środki prywatne

8.3.

Środki Unii

169 813,36 zł

169 813,36 zł
0,00 zł
0,00 zł

europejskiej
8.4.

Budżet Województwa

0,00 zł

Łódzkiego
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5.6. MONITORING I EWALUACJA STRATEGII GMINY
W

celu

zagwarantowania

osiągnięcia

zamierzonych

celów

strategicznych

i operacyjnych zawartych w „Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew 2020 +” należy stworzyć
efektywne mechanizmy gwarantujące odpowiednie wdrażanie, monitorowanie i ewaluacje ww.
dokumentu.

Realizacja

„Strategii

…”

wymaga

bowiem

systematycznej

kontroli

i reagowania na pojawiające się trudności w osiągnięciu zamierzonych celów.
Za kompleksowe prowadzenie monitoringu wdrażania Strategii odpowiadać będzie Komisja
Organizacyjna Rady Gminy w Parzęczewie. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący Rady
Gminy oraz Przewodniczący Komisji: Samorządowej, Oświaty, Rolnictwa i Komisji
Rewizyjnej. Monitoring służyć będzie kontroli postępu realizacji działań, weryfikacji
osiągniętych rezultatów i porównywaniu ich zgodności z założonymi celami strategicznymi.
Z upływem czasu istotnym działaniem będzie również ocena sytuacji zewnętrznej i ocena
założeń, które mogą się dezaktualizować w związku ze zmianami sytuacji gminy, regionu czy
kraju. Monitoring realizacji Strategii umożliwi dokonanie okresowych analiz i ocen skutków
wdrażanych działań.

5.7. WSKAŹNIKI REALIZACJI ZADAŃ STRATEGII
Efektywne monitorowanie procesu wdrażania Strategii rozwoju będzie możliwe dzięki
doborowi właściwych wskaźników, odnoszących się do poszczególnych celów strategicznych
i operacyjnych. Lista wskaźników może być modyfikowana i uzupełniana podczas procesów
monitorowania i aktualizowania (Tabela nr 35).
Tabela 35. Wskaźniki realizacji projektów.

Obszar: Przestrzeń i infrastruktura
Cel strategiczny: Dbałość o ład przestrzenny gminy
Cel operacyjny
1.

Budowa, rozbudowa i
modernizacja
infrastruktury
technicznej i drogowej
gminy.

Wskaźnik
 Długość

nowo

wybudowanych/przebudowanych,

zmodernizowanych dróg w km.
 Ilość

wybudowanych

dróg

we

z Zarządem Powiatu Zgierskiego w szt.
 Ilość przebudowanych skrzyżowań w szt.
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współpracy

 Długość

wybudowanego

energooszczędnego

oświetlenia ulicznego w km.
 Liczba przebudowanych odcinków drogi w szt.
 Liczba

zmodernizowanych

nowych

punktów

świetlnych w szt.
 Długość nowo wybudowanej/zmodernizowanej sieci
wodociągowej w km.
 Długość nowo wybudowanej/zmodernizowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w km.
 Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej w os.
 Ilość wybudowanych przydomowych oczyszczalni
ścieków w szt.
 Liczba

gospodarstw

domowych

posiadających

przydomowe oczyszczalnie ścieków w szt.
 Liczba utworzonych nowych parkingów w szt.
 Liczba miejsc parkingowych w szt.
 Liczba nowo wybudowanych/zmodernizowanych
boisk sportowych w szt.
 Liczba wybudowanych siłowni zewnętrznych w szt.
 Liczba zagospodarowanych terenów na miejsca
rekreacyjno - sportowe w szt.
2.

Rozwój infrastruktury
rekreacyjnoturystycznej w tym
także bazy sportowej.

 Liczba wybudowanych placów zabaw w sołectwach
w szt.
 Liczba dzieci korzystających z nowobudowanych
placów zabaw w os.
 Liczba miejscowości gdzie została zagospodarowana
przestrzeń publiczna w szt.
 Liczba osób korzystających z nowoutworzonych
miejsc

rekreacyjno

zewnętrznych w os.
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-

sportowych/

siłowni

 Liczba rozbudowanych szkół w szt.
3.

Rozwój infrastruktury
szkolnej.

 Liczba zagospodarowanych terenów przy szkołach
w szt.
 Liczba dzieci korzystających z nowej infrastruktury
szkolnej w os.

Obszar: Środowisko
Cel strategiczny: Podwyższenie poziomu jakości środowiska naturalnego
Cel operacyjny

Wskaźnik
 Liczba

wybudowanych

kotłowni

wraz

z magazynem w szt.
 Redukcja emisji CO2 w kg/rok
1. Poprawa
efektywności
energetycznej i
gospodarki
niskoemisyjnej.

 Liczba

zmodernizowanych

energetycznie

budynków w szt.
 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji w m2
 Szacowany

roczny

spadek

emisji

gazów

cieplarnianych tCO2/rok
 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej
w budynkach publicznych w kWh/rok
 Liczba kampanii informacyjnych promujących
wykorzystanie OZE w szt.
 Liczba
2. Wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii.

zamontowanych

wykorzystujących

OZE

urządzeń
w

budynkach

użyteczności publicznej w szt.
 Liczba

zamontowanych

wykorzystujących

OZE

w

urządzeń
gospodarstwach

prywatnych w szt.
 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej
w budynkach publicznych w kWh/rok
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 Szacowany

roczny

spadek

emisji

gazów

cieplarnianych w tCO2/rok
 Liczba

przeprowadzonych

konkursów

ekologicznych w szt.
3. Promocja
proekologicznych
postaw wśród
lokalnej
społeczności

 Liczba

zorganizowanych

wycieczek

ekologicznych w szt.
 Liczba

warsztatów

przeprowadzonych

stacjonarnych wśród uczniów w szt.
 Liczba

osób

uczestniczących

w

realizacji

programu edukacji ekologicznej w szt.
 Liczba nowo utworzonych ścieżek ekologiczno dydaktycznych na terenie gminy w szt.
 Liczba

Zagospodarowania

4. Stworzenie

Odpadów

Komunalnych

 Liczba gospodarstw domowych segregujących
odpady na terenie gminy w szt.

zagospodarowania
odpadów

Zakładów

w Piaskach Bankowych w szt.

efektywnego
systemu

wybudowanych

 Liczba

przeprowadzonych

spotkań

z mieszkańcami o tematyce ekologicznej w szt.

komunalnych

Obszar: Gospodarka
Cel strategiczny: Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy
Cel operacyjny

Wskaźnik
 Liczba

1. Promocja terenów
inwestycyjnych

nowo

powstałych

działalności

gospodarczych w szt.
 Liczba

przeprowadzonych

spotkań

wśród

przedsiębiorców działających na lokalnym rynku
w szt.
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 Liczba przeprowadzonych akcji promujących
tereny inwestycyjne w szt.
 Liczba podpisanych porozumień o współpracy
w szt.
 Liczba

gospodarstw

agroturystycznych w szt.

2. Wzrost edukacji
wśród rolników

powstałych

nowo

 Liczba przeprowadzonych szkoleń dla rolników
w szt.

Obszar: Społeczeństwo
Cel strategiczny: Wspieranie poprawy warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego
Cel operacyjny

Wskaźnik
 Liczba przeprowadzonych spotkań z doradcą
zawodowym,

wśród

osób

zagrożonych

wykluczeniem społecznym w szt.
1. Zapobieganie

 Liczba

zrealizowanych

powstawaniu

przeciwdziałania

zjawiska

patologicznych w szt.

wykluczenia
społecznego

 Liczba

powstawaniu

zrealizowanych

programów
zjawisk
projektów

zapobiegających powstawaniu zjawiska osób
wykluczenia społecznego w szt.
 Liczba osób biorących udział w projektach
z zakresu pomocy społecznej w os.
 Liczba wydarzeń kulturalnych na terenie gminy
Parzęczew w szt.

2. Budowa lokalnych
więzi społecznych

 Liczba wydarzeń kulturalnych zainicjonowanych
przez lokalną społeczność w szt.
 Liczba zrealizowanych projektów wspierających
integrację społeczną w szt.
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 Liczba zorganizowanych spotkań/warsztatów
rozwijających

zainteresowania

mieszkańców

w szt.
 Liczba doposażonych placówek oświatowych
w sprzęt multimedialny w szt.
 Liczba doposażonych placówek w pomoce
dydaktyczne w szt.
3. Podwyższenie
poziomu
wykształcenia i
edukacji
mieszkańców gminy

 Liczba przeprowadzonych dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych w godz.
 Liczba uczniów korzystających z dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych w os.
 Liczba nowopowstałych miejsc w Punkcie
Przedszkolnym w szt.
 Liczba przeprowadzonych godzin zajęć dla
młodzieży z doradcą zawodowym w godz.
 Liczba przyznanych stypendiów dla uzdolnionej
młodzieży w szt.
 Liczba zakupionych samochodów ratowniczogaśniczych dla OSP w szt.

4. Poprawa
bezpieczeństwa
publicznego

 Liczba

jednostek

służb

ratowniczych

doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji
ratowniczych

i

usuwania

skutków

katastroficznych w szt.
 Liczba dróg na których nastąpiła poprawa
bezpieczeństwa w szt.
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Obszar: Turystyka
Cel strategiczny:
Cel operacyjny

Wskaźnik
 Liczba wydanych broszur promujących ofertę
turystyczną na terenie gminy w szt.

1. Zwiększenie
atrakcyjności
turystycznej gminy

 Liczba

przeprowadzonych

szkoleń

wśród

mieszkańców z zakresu rozwoju turystyki w szt.
 Liczba

nowo

utworzonych

gospodarstw

agroturystycznych w szt.
 Liczba

nowo

powstałych

obiektów

gastronomiczno-noclegowych w szt.
 Liczba wydanych folderów promujących gminę
Parzęczew w szt.
2. Promocja gminy

 Liczba odsłon strony internetowej

Gminy

Parzęczew w szt.
 Liczba działań przeprowadzonych w zakresie
promocji Gminy w szt.
 Liczba działań wspierających ochronę i promocję
dziedzictwa kulturowego w szt.

3. Dbałość o

 Liczba

tabliczek

informacyjnych

dziedzictwo

zamieszczonych na zabytkach uwzględnionych

kulturowe

w gminnej ewidencji zabytków w szt.
 Liczba wydanych broszur promujących zabytki
kościelne w szt.
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