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1. Wprowadzenie
Przemiany społeczno-gospodarcze, które zaszły w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, będące
wynikiem transformacji ustrojowej oraz wprowadzenia gospodarki wolnorynkowej w kraju,
wywołały szereg niekorzystnych zjawisk na obszarach gmin miejskich i wiejskich. Wzrost
problemów gospodarczych i ekonomicznych wpłynął negatywnie na sytuację społeczną
ludności miast i wsi, załamaniu uległy stosunki społeczne. Do tego w ostatnich latach doszły
problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, tj. degradacja tkanki materialnej, wyludnianie
się dużych ośrodków gospodarczych, niekontrolowane rozpraszanie się zabudowy
mieszkaniowej.

Sytuacja

taka

wymaga

przeprowadzenia

zdecydowanych

działań

prowadzących do zahamowania rozrostu czynników ujemnie wpływających na rozwój
jednostek terytorialnych.
Odpowiedzią na postępujący w niektórych obszarach stan kryzysowy są działania
rewitalizacyjne ukierunkowane przede wszystkim na poprawę warunków życia ludności,
poprawę jakości przestrzeni i środowiska oraz rozwój gospodarczy regionu. Skoncentrowane
terytorialnie interwencje pozwolą na zahamowanie degradacji obszarów problemowych i
wzmocnienie

stosunków

społecznych.

Konieczność

przeprowadzenia

działań

rewitalizacyjnych stwierdzono również na terenie gminy Parzęczew.
Program Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ został opracowany zgodnie z
Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020. Za opracowanie i przyjęcie dokumentu odpowiedzialny jest samorząd gminny,
który podejmuje Program w drodze uchwały na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446). Program rewitalizacji stanowi
wieloletni

plan

działań

mających

na

celu

wyprowadzenie

obszarów

najbardziej

zdegradowanych w gminie Parzęczew ze stanu kryzysowego i wzmocnienie w nich lokalnych
potencjałów rozwojowych. Składa się on z trzech części: pierwszej – wprowadzającej, drugiej
– diagnostycznej oraz trzeciej – programowej.
Uwzględnione w dokumencie projekty rewitalizacyjne obejmować będą zarówno sferę
społeczną jak i gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną oraz techniczną.
Głównym źródłem ich finansowania będą środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także środki z budżetu gminy.
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2. Opis

powiązań

Programu

Rewitalizacji

z

dokumentami

strategicznymi Gminy Parzęczew
2.1. Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew 2020+
Najważniejszym dokumentem strategicznym Gminy wyznaczającym jej kierunki rozwoju
jest uchwalona dnia 29 września 2016 r. Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew 2020+.
Zawarta w niej wizja brzmi następująco: „Gmina Parzęczew w roku 2020 będzie gminą
zapewniającą nowoczesny zrównoważony rozwój, przy jednoczesnym zapewnieniu
wysokiego poziomu edukacji, bezpiecznych warunków życia wszystkim mieszkańcom”.
Wpisuje się w nią misja: „Misja Gminy Parzęczew to zwiększenie atrakcyjności gminy jako
miejsca przyjaznego do życia, pracy, nauki i wypoczynku poprzez stworzenie warunków do
efektywnego rozwoju”.
O spójności obu dokumentów świadczą powiązania między założonymi celami, które w
Strategii brzmią następująco:
Cel strategiczny I. Dbałość o ład przestrzenny gminy
Cel strategiczny II. Podwyższenie poziomu jakości środowiska naturalnego
Cel strategiczny III. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy
Cel strategiczny IV. Wspieranie poprawy warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Cel strategiczny V. Stworzenie warunków do rozwoju turystyki i zachowanie dziedzictwa
kulturowego
Niniejszy Program Rewitalizacji wpisuje się szczególnie w wyodrębnione wśród celów
strategicznych następujące cele operacyjne:
Cel operacyjny 1. Budowa, rozbudowa i modernizacja
infrastruktury technicznej i drogowej gminy
Przykładowe działania:
Cel strategiczny
I

 Budowa/przebudowa, modernizacja istniejącej infrastruktury
drogowej,
 Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego
Cel operacyjny 2. Rozwój infrastruktury rekreacyjno –
turystycznej, w tym także bazy sportowej
5

Przykładowe działania:
 Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk sportowych,
 Budowa siłowni zewnętrznych,
 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w
Parzęczewie na park rekreacyjno – sportowy
Cel operacyjny 3. Rozwój infrastruktury szkolnej
Przykładowe działania:
 Rozbudowa Zespołu Szkół w Parzęczewie oraz Punktu
Przedszkolnego w Parzęczewie,
 Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Parzęczewie
Cel operacyjny 4. Przygotowanie planu rewitalizacji miejscowości
Parzęczew
Przykładowe działania:
 Rewitalizacja terenów pod infrastrukturę szkolną,
 Rewitalizacja terenów pod infrastrukturę rekreacyjno-kulturalną
Cel operacyjny 2. Poprawa efektywności energetycznej i gospodarki
niskoemisyjnej
Przykładowe działania:
 Termomodernizacja budynków gminnych,
 Modernizacja systemu ciepłowniczego w Parzęczewie
Cel operacyjny 3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Przykładowe działania:
Cel strategiczny
II

 Zwiększenie świadomości wykorzystania odnawialnych źródeł
energii w wśród mieszkańców,
 Rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez wykorzystanie
energii wiatrowej, wodnej i słonecznej
Cel operacyjny 4. Promocja proekologicznych postaw wśród
lokalnej społeczności
Przykładowe działania:
 Przeprowadzanie działań ekologicznych wśród mieszkańców w
szczególności dzieci i młodzieży,
 Promowanie wykorzystania ekoinnowacyjnych technologii
wśród mieszkańców
Cel operacyjny 1. Promocja terenów inwestycyjnych

Cel strategiczny
III

Przykładowe działania:
 Promowanie terenów inwestycyjnych i pod budownictwo
mieszkaniowe,
 Pozyskiwanie nowych inwestorów,
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 Zwiększenie współpracy pomiędzy Gminą Parzęczew a
podmiotami gospodarczymi
Cel operacyjny 2. Wzrost edukacji wśród mieszkańców
Przykładowe działania:
 Promowanie szkoleń dla rolników nt.
zwiększenia
produktywności gospodarstw rolnych oraz pozyskiwania
funduszy na modernizację gospodarstw,
 Pomaganie rolnikom w poszukiwaniu alternatywnych źródeł
dochodu poza rolnictwem
Cel operacyjny 3. Działania na rzecz innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich
Przykładowe działania:
 Rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów
innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
 Rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów
innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Cel operacyjny 1. Zapobieganie powstawaniu zjawiska wykluczenia
społecznego
Przykładowe działania:
 Wyrównanie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców
poprzez sprawny system pomocy społecznej,
 Stworzenie oferty wsparcia służącej integracji i aktywizacji osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 Wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców w
tym osób niepełnosprawnych
Cel operacyjny 2. Budowa lokalnych więzi społecznych
Cel strategiczny
IV

Przykładowe działania:
 Kreowanie nowych i wspieranie istniejących organizacji
pozarządowych działających na rzecz lokalnej społeczności,
 Wzbogacenie i zróżnicowanie oferty kulturalnej
Cel operacyjny 3. Podwyższenie poziomu wykształcenia i edukacji
mieszkańców gminy
Przykładowe działania:
 Doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt multimedialny i
nowoczesne technologie,
 Wspieranie uzdolnionej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia,
poprzez utworzenie funduszu stypendialnego
Cel operacyjny 4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego
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Przykładowe działania:
 Doposażenie jednostek OSP w sprzęt,
 Zakup wozu strażackiego dla OSP w Parzęczewie,
 Tworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
Cel operacyjny 1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy
Przykładowe działania:

Cel strategiczny
V

 Opracowanie oferty turystycznej gminy i jej upowszechnienie,
 Promocja walorów turystyczno-przyrodniczych gminy
Cel operacyjny 2. Promocja gminy
Przykładowe działania:
 Wykorzystanie mediów społecznościowych w celu promocji
Gminy Parzęczew na terenie całego kraju

Program Rewitalizacji jest zgodny z zapisami Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew
2020+. Działania w nim zawarte wpisują się w jej strategiczne kierunki działań. Głównym
założeniem obu dokumentów jest zrównoważony rozwój Gminy, szczególnie w sferze
społecznej i gospodarczej. W tym celu Gmina zamierza wykorzystać wszystkie swoje atuty,
tj. położenie w pobliżu Aglomeracji Łódzkiej oraz dobre z nią połączenie, warunki naturalne
sprzyjające rozwojowi agroturystyki, a także wysoką jakość funkcjonowania systemu
oświaty. Zapewnienie wysokich warunków życia wszystkim mieszkańcom i wykorzystanie
potencjału przyrodniczego i kulturowego do przyciągnięcia turystów stanowią priorytety
rozwojowe Gminy wpisane zarówno w Strategię Rozwoju jak i Program Rewitalizacji.

2.2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Parzęczew
na lata 2011-2017
Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Parzęczew na lata 20112017 brzmi następująco: „Zapewnienie mieszkańcom gminy Parzęczew warunków
sprzyjających osobistemu rozwojowi oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzicom
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych”.
Celem strategicznym gminy Parzęczew na lata 2011-2017 założonym do osiągniecia
w przedmiotowej strategii jest „zbudowanie zintegrowanego systemu oparcia społecznego,
umożliwiającego rozwój nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego w gminie Parzęczew”.
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Cele szczegółowe Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych są spójne z
założeniami Programu Rewitalizacji i brzmią następująco:
 zmniejszenie rozmiarów ubóstwa i zwiększenie instytucjonalnego oddziaływania na
rzecz wyrównania poziomu życia,
 poprawa warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych,
 zapobieganie i przeciwdziałanie problemom uzależnień,
 wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zapobieganie sytuacjom
kryzysowym wynikającym z długotrwałego pozostawania bez pracy,
 motywacja osób i rodzin dotkniętych lub zagrożonych patologią społeczną do zmiany
stylu życia.
Najważniejszymi problemami społecznymi, na rozwiązaniu których skupia się Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Parzęczew na lata 2011-2017, jest ubóstwo,
długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, alkoholizm, bezrobocie, przemoc w
rodzinie, bezdomność. Zadaniem polityki społecznej gminy jest pomoc osobom, które nie
potrafią rozwiązać swoich problemów samodzielnie, przywrócenie osobom wykluczonym
możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wzmacnianie potencjału
społecznego. Działania podejmowane w ramach rewitalizacji będą miały na celu
podwyższenie jakości życia mieszkańców, wzrost aktywności społecznej i zaspokajania
potrzeb osób niesamodzielnych oraz wzbudzenie poczucia współodpowiedzialności za
wspólną przestrzeń. Adresatami wsparcia uwzględnionego w obu dokumentach będą przede
wszystkim osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem oraz pozostające w
trudnej sytuacji życiowej. Spójność problemowa i podmiotowa Programu i Strategii jest
zatem spełniona.

2.3. Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy Parzęczew
Polityka przestrzenna Gminy stanowi odzwierciedlenie planowanej przez władze
samorządowe polityki społeczno-gospodarczej. Jej głównym celem jest podnoszenie
standardu

warunków

życia

mieszkańców

i

sprawności

funkcjonowania

struktur

przestrzennych przez wykorzystanie terytorialnych warunków rozwoju i przeciwdziałanie
degradacji istniejących walorów.
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Najważniejszymi celami polityki przestrzennej całego obszaru gminy są:
 ochrona wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych,
 eliminowanie kolizji przestrzennych przez ustalenie struktury funkcjonalnoprzestrzennej i wyodrębnienie w jej ramach terenów o zróżnicowanym sposobie
zagospodarowania,
 poprawienie powiązań funkcjonalno-przestrzennych gminy z gminami ościennymi i
regionem,
 rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego gminy,
 rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego gminy.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy służą szczególnie poprawie jej
struktury przestrzenno-funkcjonalnej, racjonalnemu wykorzystaniu terenów oraz ochronie
walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Istotnym założeniem Studium jest
zrównoważony rozwój podstawowych funkcji zagospodarowania gminy, który powinien
zostać osiągnięty dzięki harmonizowaniu interesów publicznych i prywatnych z zachowaniem
wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Prognozy rozwojowe gminy zostały
opracowane zgodnie z jej zróżnicowaną strukturą przestrzenną, wyodrębniając korzystne
warunki dla rozwoju rolnictwa w części północnej, rozwoju rekreacji w części południowej
oraz istotną rolę głównego ośrodka gminnego, jakim jest miejscowość Parzęczew. Dla
każdego wyodrębnionego obszaru określono zakres dopuszczalnych działań zgodnych z
pełniącymi przez nie funkcjami przestrzennymi.
Terenem uwzględnionym w zapisach Studium jako wymagający podjęcia działań
modernizacyjnych i rewaloryzacyjnych jest centrum wsi Parzęczew wraz z jej kwartałami
zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz terenem koncentracji usług o charakterze
ponadlokalnym. Rewitalizacja głównego ośrodka gminnego, jakim jest Parzęczew, stanowi
zatem istotny element rozwoju przestrzennego gminy.
Gmina Parzęczew podjęła działania zmierzające do opracowania aktualnego dokumentu
Studium, który będzie zgodny z obowiązującymi przepisami, przede wszystkim z nowelizacją
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 poz. 778).
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3. Wstęp do diagnozy
Gmina Parzęczew przystępując do opracowania Programu Rewitalizacji przeprowadziła
diagnozę gminy służącą wyznaczeniu na jej terenie obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji. Podstawą do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ są
Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(Dz.U. 2016 poz. 446). Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych obszar zdegradowany to
obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Stan kryzysowy definiowany jest jako
stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z
negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Obszar rewitalizacji z kolei to
obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną
koncentracją negatywnych zjawisk (w wyżej wymienionych sferach), na którym z uwagi na
istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację.
Niniejsza diagnoza oparta jest na zaleceniach przedstawionych w wymienionych
dokumentach. Wykorzystuje mierzalne wskaźniki prowadzące do pogłębionej analizy całej
gminy z podziałem na poszczególne jednostki osadnicze.

4. Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego
Podstawą opracowania analizy Gminy Parzęczew był wybór obiektywnych i
weryfikowalnych wskaźników obrazujących stan gminy, z ich podziałem na sferę społeczną,
gospodarczą,

środowiskową,

przestrzenno-funkcjonalną

oraz

techniczną.

W

celu

przestrzennego zobrazowania wyników diagnozy, badaniom poddano wszystkie jednostki
pomocnicze gminy, czyli 23 sołectwa i 1 osiedle. Rysunek poniżej obrazuje podział gminy na
jednostki osadnicze poddane analizie.
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Rysunek 1. Podział Gminy Parzęczew na jednostki pomocnicze

Dane wykorzystane w analizie pozyskane zostały z Urzędu Gminy w Parzęczewie,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, Komisariatu
Policji w Ozorkowie oraz Głównego Urzędu Statystycznego, a także z przeprowadzonych
oględzin obszaru gminy.
Przeprowadzona została także wizja lokalna obszaru gminy stanowiąca badanie
jakościowe, polegające na wizycie w konkretnych obszarach, często połączone z rozmowami
z mieszkańcami, korzystającymi w danej chwili z odwiedzanej przestrzeni publicznej.
Przedmiotowa metoda miała na celu zdiagnozowanie występujących na terenie gminy
problemów przede wszystkim w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.
Spośród zebranych danych wybrano listę wskaźników opisujących najważniejsze
problemy występujące na terenie gminy, pozwalające w sposób obiektywny na wyznaczenie
obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Sferę społeczną obrazuje bezrobocie i
poziom przestępczości, sferę gospodarczą – poziom przedsiębiorczości, sferę środowiskową –
ilość wyrobów zawierających azbest, sferę przestrzenno-funkcjonalną – brak terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych, sferę techniczną – obecność pustostanów. Do analizy
wykorzystano możliwe do uzyskania dane najbardziej aktualne, obrazujące bieżącą sytuację
gminy. Wartości wybranych wskaźników zostały odniesione do każdej z jednostek
pomocniczych gminy.
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5. Sfera społeczna
Ludność gminy
Na koniec 2015 roku gminę Parzęczew zamieszkiwało 4825 osób. Średnia gęstość
zaludnienia wyniosła 46 os./km2 i była dużo niższa niż w powiecie zgierskim – 193 os./km2 i
województwie łódzkim – 137 os./km2. Gminę Parzęczew charakteryzuje ujemny przyrost
naturalny, przy jednoczesnym dodatnim saldzie migracji, co jednakże sprawia, że liczba
ludności na przestrzeni ostatnich pięciu lat zmniejszyła się o 62 osoby.
Tabela 1. Przyrost naturalny, ruch wędrówkowy mieszkańców gminy Parzęczew w latach 2011-2015

2011

2012

2013

2014

2015

Urodzenia
Zgony
Saldo

60
55
+5

49
48
+1

53
63
-10

47
64
-17

46
61
-15

Zameldowania
Wymeldowania
Saldo

92
109
-17

81
92
-11

93
87
+6

108
71
+37

105
78
+27

Źródło: Ewidencja ludności w Urzędzie Gminy w Parzęczewie

Na koniec 2015 roku gminę zamieszkiwało 2397 kobiet (49,68% ogółu ludności) oraz
2428 mężczyzn (50,32% ogółu ludności). Współczynnik feminizacji, czyli liczba kobiet
przypadająca na 100 mężczyzn, wyniósł 98.
Tabela 2. Liczba ludności w gminie Parzęczew w latach 2011-2015

Rok
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni

2011
4887
2408
2479

2012
4857
2394
2463

2013
4826
2391
2435

2014
4830
2392
2438

2015
4825
2397
2428

Źródło: Ewidencja ludności w Urzędzie Gminy w Parzęczewie

Spośród 24 sołectw należących do gminy najbardziej zaludniony jest Parzęczew – 18,98%
wszystkich

mieszkańców

gminy

(tabela

3).

Kolejnymi

jednostkami

osadniczymi

odznaczającymi się wysokim wskaźnikiem zaludnienia jest Leźnica Wielka – Osiedle
(9,14%) oraz sołectwo Orła (6,94%).
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Tabela 3. Struktura ludności gminy Parzęczew według miejsca zamieszkania (stan na 31.12.2015 r.)

Liczba ludności Odsetek ludności
[os.]
[%]
242
5,02
Bibianów
282
5,85
Chociszew
130
2,70
Chrząstów Wielki
121
2,51
Florentynów
145
3,00
Ignacew Folwarczny
89
1,85
Ignacew Rozlazły
210
4,35
Kowalewice
95
1,97
Mariampol
190
3,94
Mikołajew
108
2,23
Mrożewice
210
4,35
Opole
335
6,94
Orła
916
18,98
Parzęczew
85
1,76
Pustkowa Góra
158
3,27
Różyce
89
1,84
Różyce Żmijowe
89
1,84
Skórka
227
4,71
Śliwniki
148
3,07
Śniatowa
64
1,33
Tkaczewska Góra
80
1,66
Trojany
159
3,30
Wielka Wieś
212
4,39
Wytrzyszczki
441
9,14
Leźnica Wielka
Razem
4825
100
Sołectwo

Źródło: Ewidencja ludności w Urzędzie Gminy w Parzęczewie

Obciążenie demograficzne w gminie Parzęczew wzrasta z roku na rok – odsetek osób w
wieku produkcyjnym spada na rzecz osób w wieku nieprodukcyjnym. Obrazuje to wykres 1,
gdzie wiek przedprodukcyjny oznacza ludność w wieku do 15 roku życia, wiek produkcyjny
– kobiety w wieku 15-59 lat i mężczyzn w wieku 15-64 lat, z kolei wiek poprodukcyjny to
kobiety powyżej 59 roku życia oraz mężczyźni powyżej 64 roku życia.
Na koniec 2015 roku ludność w wieku produkcyjnym stanowiła największy odsetek ogółu
mieszkańców gminy – 66,26%. Osób w wieku przedprodukcyjnym było 16,12% ogółu
ludności, czyli nieco mniej niż osób w wieku poprodukcyjnym, których było 17,62%. W
ciągu ostatnich pięciu lat zmalała liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, wzrósł natomiast
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odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym, co świadczy o starzejącym się społeczeństwie.
Proces starzenia się społeczeństwa jest charakterystyczny dla całego województwa łódzkiego.
Jest to zjawisko niepokojące, które prowadzi do zmniejszenia potencjalnych zasobów pracy
oraz wzrostu liczby ludności w wieku emerytalnym.
100%
90%

15,84%

16,49%

16,70%

16,96%

17,62%

67,53%

67,14%

66,78%

66,63%

66,26%

16,64%

16,37%

16,51%

16,42%

16,12%

2011

2012

2013

2014

2015

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
wiek przedprodukcyjny

wiek produkcyjny

wiek poprodukcyjny

Wykres 1. Struktura ludności gminy Parzęczew według grup wiekowych w latach 2011-2015. Źródło: Ewidencja
ludności w Urzędzie Gminy w Parzęczewie

Tabela poniżej przedstawia podział ludności na poszczególne grupy wiekowe w
zależności od miejsca zamieszkania. Wynika z niej, że sytuacja demograficzna najbardziej
niekorzystnie przedstawia się w miejscowości Śniatowa, a także w Ignacewie Folwarcznym,
Mariampolu, Pustkowej Górze, Różycach Żmijowych, Tkaczewskiej Górze i Leźnicy
Wielkiej – Osiedle, gdzie odsetek dzieci i młodzieży jest bardzo niski, a odsetek osób po 60
roku życia znacznie przewyższa średnią dla gminy. Ponadto w sołectwie Opole i na osiedlu
Leźnica Wielka występuje najniższy procent osób w wieku produkcyjnym, co w przypadku
osiedla jest konsekwencją kilkuletniego procesu wyludniania się tego terenu. W tabeli 4.
czerwonym kolorem oznaczono wartości w miejscowościach, w których liczba ludności w
wieku 0-17 lat jest niższa od średniej dla gminy oraz liczba ludności w wieku 60+ przewyższa
średnią gminną.
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Tabela 4. Struktura ludności wg grup wiekowych i miejsca zamieszkania (stan na 31.12.2015 r.)

Sołectwo

Ludność
w wieku
0-17 lat
[%]

Ludność
w wieku
17-60 lat
[%]

Ludność
w wieku
60+
[%]

Bibianów

19,42

61,98

18,60

Chociszew

17,38

62,41

20,21

Chrząstów Wielki

20,00

59,23

20,77

Florentynów

23,97

61,15

14,88

Ignacew Folwarczny

13,79

62,07

24,14

Ignacew Rozlazły

16,85

62,93

20,22

Kowalewice

14,76

67,62

17,62

Mariampol

15,79

57,89

26,32

Mikołajew

21,05

56,84

22,11

Mrożewice

19,44

58,34

22,22

Opole

24,29

50,47

25,24

Orła

22,09

57,31

20,60

Parzęczew

19,76

61,57

18,67

Pustkowa Góra

14,12

63,53

22,35

Różyce

20,25

59,50

20,25

Różyce Żmijowe

17,98

55,05

26,97

Skórka

21,35

58,43

20,22

Śliwniki

16,74

61,23

22,03

Śniatowa

8,78

66,22

25,00

Tkaczewska Góra

12,50

67,19

20,31

Trojany

25,00

53,75

21,25

Wielka Wieś

22,01

55,35

22,64

Wytrzyszczki

24,53

58,49

16,98

Leźnica Wielka – Osiedle

18,82

53,29

27,89

Gmina Parzęczew

19,21

59,53

21,26

Źródło: Ewidencja ludności w Urzędzie Gminy w Parzęczewie

5.1. Bezrobocie
Według Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ostatnich latach zauważyć można
nieznaczny spadek bezrobocia w gminie Parzęczew. W 2015 roku stopa bezrobocia
zatrzymała się na poziomie 5,93% i była niższa od roku poprzedniego o 0,12%. Ponad 60%
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osób bezrobotnych nie posiada wykształcenia średniego, a około 27% stanowią osoby
powyżej 50 roku życia. Świadczy to o trudnościach w znalezieniu pracy osób starszych oraz
braku zainteresowania podwyższaniem swoich kwalifikacji przez ludzi młodych. Bezrobocie
ma niekorzystny wpływ na jakość życia mieszkańców gminy, powoduje obniżenie statusu
rodzin dotkniętych tym problemem. U osób nie mogących znaleźć zatrudnienia spada
poczucie własnej wartości, co jest częstą przyczyną wielu problemów społecznych, tj.
uzależnienie czy przemoc w rodzinie.
9,00%
8,00%
7,00%

7,28%

7,66%

7,92%

6,00%
5,00%

6,05%

5,93%

2014

2015

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2011

2012

2013
stopa bezrobocia

Wykres 2. Stopa bezrobocia w gminie Parzęczew w latach 2011-2015. Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w
Zgierzu

Według danych z czerwca 2016 roku poziom bezrobocia w gminie Parzęczew wyniósł
5,29% i był niższy niż w powiecie zgierskim (11,6%) i województwie łódzkim (9,3%).
Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w gminie Parzęczew w dniu
21.06.2016 r. zarejestrowanych było 256 osób bezrobotnych. Najwięcej osób pozostających
bez pracy zarejestrowanych było w miejscowości Parzęczew (61 osób) oraz w Leźnicy
Wielkiej – Osiedle (26 osób). Analizując odsetek osób bezrobotnych w ogólnej liczbie
mieszkańców danego sołectwa widzimy, iż wysoki stopień bezrobocia utrzymuje się w
centralnej oraz południowej części gminy, szczególnie w Różycach (8,86%), Bibianowie
(8,26%) i Mariampolu (9,47%). Spośród 24 sołectw stopa bezrobocia jest wyższa od średniej
dla gminy w 11 sołectwach. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku udziału procentowego
osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym. Wartość wymienioego wskaźnika
w 10 sołectwach przewyższa wartość średnią dla gminy. Również w tym przypadku
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wysokimi wartościami charakteryzowały się Różyce (14,89%), Bibianów (13,33%) i
Mariampol (16,36%).
Tabela poniżej przedstawia procent osób bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców
oraz w liczbie osób w wieku produkcyjnym w poszczególnych sołectwach. Na czerwono
zostały zaznaczone wartości, które przekraczają poziom średniej dla gminy Parzęczew.
Tabela 5. Struktura osób bezrobotnych według miejsca zamieszkania w gminie Parzęczew(stan na 21.06.2016 r.)

Liczba osób
bezrobotnych

Osoby
bezrobotne w
ogólnej liczbie
ludności
[%]

Bibianów
Chociszew
Chrząstów Wielki
Florentynów
Ignacew Folwarczny
Ignacew Rozlazły
Kowalewice
Mariampol
Mikołajew
Mrożewice
Opole
Orła
Parzęczew
Pustkowa Góra
Różyce
Różyce Żmijowe
Skórka
Śliwniki
Śniatowa
Tkaczewska Góra
Trojany
Wielka Wieś
Wytrzyszczki
Leźnica Wielka – Osiedle

20
15
3
8
6
3
3
9
7
4
1
11
61
4
14
3
4
15
11
5
3
7
13
26

8,26
5,32
2,31
6,61
4,14
3,37
1,43
9,47
3,68
3,70
0,48
3,28
6,66
4,71
8,86
3,37
4,49
6,61
7,43
7,81
3,75
4,40
6,13
5,90

Osoby
bezrobotne
w odniesieniu
do liczby osób
w wieku
produkcyjnym
[%]
13,33
8,52
3,90
10,81
6,67
5,36
2,11
16,36
6,48
6,35
0,94
5,73
10,82
7,41
14,89
6,12
7,69
10,79
11,22
11,63
6,98
7,95
10,48
11,06

Gmina Parzęczew

256

5,31

8,91

Sołectwo

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

18

5.2.Pomoc społeczna
Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Parzęczew realizowane są przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mający swoją siedzibę w Parzęczewie. Z posiadanych
przez niego danych wynika, iż w roku 2015 liczba osób korzystających z pomocy społecznej
zmalała w stosunku do lat poprzednich i wynosiła 278 osób. Wśród najczęstszych przyczyn
trudnej sytuacji życiowej mieszkańców wymienić można ubóstwo (90,65% przypadków) oraz
bezrobocie (72,66% przypadków). Częstym powodem przyznania pomocy społecznej była
również długotrwała choroba (14,75% przypadków) oraz niepełnosprawność (10,79%
przypadków).
Tabela 6. Powody przyznania pomocy społecznej w gminie Parzęczew w 2015 r.

Powód przyznania pomocy społecznej
Ubóstwo
Bezdomność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
Zdarzenia losowe

Odsetek wszystkich osób korzystających z
pomocy społecznej [%]
90,65
0,72
72,66
10,79
14,75
2,16
0,36
5,04
0,36
0,36

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w dużym stopniu odzwierciedla
poziom ubóstwa w danej gminie. Według podanych wcześniej danych GOPS w Parzęczewie
w 2015 roku w gminie Parzęczew 5,76% wszystkich mieszkańców korzystało ze świadczeń
pomocy społecznej, tj. 278 osób. Najwięcej z nich zamieszkiwało miejscowość Parzęczew –
42 osoby, a także Bibianów – 26 osób, Leźnicę Wielką – Osiedle (25 osób) oraz Trojany (21
osób). Największym odsetkiem osób korzystających z pomocy społecznej w całkowitej
liczbie mieszkańców danego sołectwa charakteryzowały się sołectwa: Trojany (26,3%), a
także Ignacew Rozlazły (18,0%) i Mariampol (16,8%), co przedstawia tabela poniżej.
Czerwonym kolorem oznaczono wartości przewyższające wartość średniej dla gminy.
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Tabela 7. Ludność korzystająca z pomocy społecznej w 2015 roku

Sołectwo

Ludność korzystająca z
pomocy społecznej
[os.]
[%]

Bibianów
Chociszew
Chrząstów Wielki
Florentynów
Ignacew Folwarczny
Ignacew Rozlazły
Kowalewice
Mariampol

26
3
5
2
2
16
10
16

10,74
1,06
3,85
1,65
1,38
17,98
4,76
16,84

Mikołajew
Mrożewice

16
11

8,42
10,19

Opole
Orła
Parzęczew
Pustkowa Góra
Różyce
Różyce Żmijowe
Skórka
Śliwniki

12
13
42
2
17
4
7
3

5,71
3,88
4,59
2,35
10,76
4,49
7,87
1,32

Śniatowa
Tkaczewska Góra
Trojany
Wielka Wieś
Wytrzyszczki
Leźnica Wielka – Osiedle

5
5
21
11
4
25

3,38
7,81
26,25
6,92
1,89
5,67

Gmina Parzęczew

278

5,76

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie

Wśród rodzin korzystających z pomocy społecznej jest duża liczba dzieci i młodzieży
uczącej się lub studiującej. Ich rodziców często nie stać na zapewnienie dzieciom środków na
rozwijanie swoich umiejętności poprzez zajęcia pozaszkolne lub kontunuowanie nauki na
wyższej uczelni. Z tego powodu młodzież po ukończeniu 18 roku życia kończy swoją
edukację i często podejmuje się pracy zarobkowej. Jest to negatywne zjawisko w przypadku
osób szczególnie uzdolnionych, mających predyspozycje do osiągnięcia wysokich
kwalifikacji zawodowych. Według danych GOPS w Parzęczewie wśród rodzin objętych
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pomocą społeczną w gminie jest 38 osób w wieku od 12 do 25 roku życia, czyli uczniów od
klasy piątej do ukończenia studiów. Jest to ważny okres w życiu człowieka, gdyż wtedy
odkrywa on swoje umiejętności i znajduje kierunek dalszego rozwoju. Brak środków
pieniężnych często to uniemożliwia. Poza udzielaną pomocą społeczną w 2016 roku GOPS
przyznał również 312 zasiłków rodzinnych i dodatków do tego zasiłku z przeznaczeniem na
dzieci w wieku 13-18 lat oraz 97 zasiłków z przeznaczeniem na młodzież w wieku 19-24 lata.
Jest to zasiłek przyznawany w zależności od miesięcznego dochodu rodziny w przeliczeniu na
osobę. Z powyższych danych wynika, iż teren gminy Parzęczew zamieszkuje duża liczba
rodzin o niskich dochodach miesięcznych. Ograniczone środki finansowe zmniejszają często
szanse mieszkańców gminy na osiągnięcie wysokiego stopnia rozwoju osobistego.

5.3.Edukacja
Na terenie gminy Parzęczew funkcjonuje 5 placówek oświatowych, w tym:
 Zespół Szkół w Parzęczewie (w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im.
Juliana Tuwima i Gimnazjum),
 Szkoła Podstawowa w Chociszewie,
 Przedszkole Wojskowe w Leźnicy Wielkiej – Osiedle,
 Punkt Przedszkolny Plastuś z siedzibą w Parzęczewie i Chociszewie.
W roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza do nich 529 uczniów i 153 przedszkolaków.
W latach poprzednich w większości placówek liczba dzieci zwiększała się. Jednak w ostatnim
roku tendencja ta utrzymała się jedynie w placówkach przedszkolnych, natomiast liczba
uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum znacznie spadła (tabela 8).
Ogólny poziom edukacji w gminie Parzęczew można uznać za bardzo dobry, czego
dowodem są wyniki sprawdzianów szóstoklasistów w placówkach w Parzęczewie i
Chociszewie. Szkoły te zajmują wysokie pozycje w rankingu szkół podstawowych z całego
województwa łódzkiego, zarówno w części I (język polski i matematyka) jak i części II (język
angielski). Średni wynik wszystkich uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na
terenie gminy Parzęczew w 2016 r. w części I wyniósł 73,0%, natomiast średnia
województwa łódzkiego wyniosła 62%. Z kolei w części II uczniowie ci uzyskali wynik
74,1% przy średniej województwa 71%.
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Tabela 8. Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych gminy Parzęczew w latach
2012-2016

Placówka
Punkt Przedszkolny
Plastuś z siedzibą w
Parzęczewie
Punkt Przedszkolny
Plastuś z siedzibą w
Chociszewie
Przedszkole
Wojskowe nr 147
w Leźnicy Wielkiej Osiedle
Szkoła Podstawowa
w Parzęczewie
Szkoła Podstawowa
w Chociszewie
Gimnazjum

2012

2013

2014

2015

2016

43

54

50

62

68

25

24

23

25

43

63

58

43

32

42

277

269

291

303

280

105

110

118

121

97

150

156

143

160

152

RAZEM

620

671

668

703

682

Źródło: Urząd Gminy w Parzęczewie

Najnowsza reforma edukacji przewiduje likwidację gimnazjum oraz utworzenie klas
VII i VIII w szkole podstawowej. Wejście w życie powyższych zmian będzie wiązało się z
koniecznością wprowadzenia wielu zmian organizacyjnych w placówkach szkolnych gminy
Parzęczew. Z powodu zbyt małej liczby sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w
Chociszewie, niemożliwe będzie utworzenie w jej strukturach dodatkowych dwóch klas.
Dlatego w najbliższych latach konieczne będzie przeniesienie najstarszych klas do placówki
w Parzęczewie. Dla zachowania ciągłości programowej najlepszym rozwiązaniem będzie
przeniesienie do Parzęczewa klas od IV do VIII. Dodatkowa liczba uczniów z pięciu
roczników spowoduje znaczny wzrost liczby uczniów w Szkole Podstawowej im. J. Tuwima
w Parzęczewie. Będzie to wiązało się z koniecznością zapewnienia dla nich odpowiedniej
ilości sal lekcyjnych.
Z korespondencji z Ministerstwem Obrony Narodowej wynika, iż w 2017 r. zostanie
zamknięte Przedszkole Wojskowego Nr 147 w Leźnicy Wielkiej – Osiedle, do którego
uczęszcza 42 przedszkolaków. Uczęszczającym obecnie do niego dzieciom zapewnić należy
miejsca w najbliższej gminnej placówce przedszkolnej, która mieści się w Parzęczewie.
Wiąże się to ze zwiększeniem ilości miejsc w Punkcie Przedszkolnym PLASTUŚ. Pomimo
zwiększania co roku liczby miejsc w punkcie przedszkolnym poprzez adaptację kolejnych sal
lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Parzęczewie, jest ich nadal zbyt mało, aby
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można było przyjąć do nich wszystkie chętne dzieci. Duża liczba dzieci w wieku
przedszkolnym oraz likwidacja placówki w Leźnicy Wielkiej – Osiedlu będą oznaczały
konieczność znacznego zwiększenia struktur placówki w Parzęczewie.
Decyzje podjęte na szczeblu ministerialnym będą niosły ze sobą istotne konsekwencje
dla rozwoju oświaty w gminie Parzęczew. Nastąpi znaczny wzrost liczby uczniów i
przedszkolaków w placówkach edukacyjnych znajdujących się w miejscowości Parzęczew.
Zmiany na taką skalę będą wymagały znacznej rozbudowy placówki. Przewidywany w
najbliższych latach wzrost liczby uczniów w budynku Zespołu Szkół w Parzęczewie
przedstawia wykres poniżej. Jak wynika z niego liczba wychowanków placówki w roku
szkolnym 2017/2018 może wzrosnąć o ponad 80 osób.
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Wykres 3. Obecna i przewidywana liczba uczniów i przedszkolaków uczęszczających do placówek edukacyjnych
w Parzęczewie

Zarówno szkoła w Parzęczewie jak i w Chociszewie nie posiada na swoim terenie
sztucznych boisk sportowych. Problemem z jakim borykają się te placówki to przestarzałość
infrastruktury sportowej. Boiska porośnięte trawą są słabo wyposażone, a stan techniczny
obecnie znajdującego się na nim sprzętu jest na niskim poziomie. Utrudnia to prowadzenie
zajęć ruchowych z uczniami poszczególnych placówek oraz odbiera dzieciom motywację do
dbania o swoją kondycję fizyczną.
Częstym problemem dzieci zamieszkujących tereny wiejskie jest utrudniony dostęp do
zajęć dodatkowych rozwijających ich umiejętności i zainteresowania. Możliwości finansowe
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rodziców oraz duża odległość do miast stanowią największą barierę w rozwoju osobistym
młodych osób. Dlatego to właśnie szkoła jest jednym z nielicznych miejsc na terenie gminy
Parzęczew pozwalającym dzieciom odkrywać swoje talenty i je rozwijać. Oferta zajęć
pozalekcyjnych w placówkach szkolnych w gminie Parzęczew jest jednak uboga, a zajęcia już
prowadzone są mało atrakcyjne ze względu na niewystarczające wyposażenie sal
dydaktycznych.

Brakuje

sprzętu,

który umożliwiłby zdobywanie

wiedzy poprzez

doświadczenie i eksperyment. Odkrywanie nowych możliwości kształcenia wymaga również
od

nauczycieli

odpowiedniego

przygotowania

i

podnoszenia

swoich

kwalifikacji

zawodowych. Możliwość uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne daje szanse uczniowi na
określenie własnych predyspozycji i zainteresowań, których rozwój może ułatwić wybór
dalszej drogi kształcenia oraz pracy zawodowej.
Obok uzdolnionych uczniów szkół funkcjonujących na terenie gminy Parzęczew
uczęszczają do nich również uczniowie mający problemy w nauce lub dotknięte różnymi
niepełnosprawnościami. Wymagają oni indywidualizacji wsparcia ze względu na specjalne
potrzeby terapeutyczne. W placówkach gminnych jest około 32 dzieci posiadających opinie i
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnie PsychologicznoPedagogiczne. Z diagnozy potrzeb wynika konieczność organizacji indywidualnych zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci z dysfunkcjami. Praca z uczniami ze szczególnymi potrzebami
edukacyjnymi wymaga od nauczycieli odpowiedniego przygotowania i wyszkolenia.
Niezbędne jest więc ciągłe dokształcanie nauczycieli poprzez udział w odpowiednich kursach
i szkoleniach, ułatwiających nauczycielom właściwe podejście i współpracę z uczniami
posiadającymi różnego rodzaju problemy edukacyjne. Potrzeba rozwoju osobistego zarówno
dzieci uzdolnionych jak i tych z dysfunkcjami, mającymi problemy w nauce w szkołach
gminy Parzęczew jest zatem duża i wymaga zaangażowania wielu osób.

5.4.Aktywność społeczna
a) Organizacje pozarządowe
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”,
 Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” w Parzęczewie,
 Ludowy Klub Sportowy „KOBRA” w Leźnicy Wielkiej,
 Uczniowski Klub Sportowy „GLADIATOR” w Parzęczewie.
Ponadto w Parzęczewie swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„PRYM”, obejmujące swoją działalnością obszar 9 gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików,
Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice,
Zgierz. Stowarzyszenie ma na celu realizację działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
kierowanego poprzez: opracowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego, zwiększenie
udziału społeczności lokalnych w zarządzaniu rozwojem obszarów LGD poprzez wspieranie
inicjatyw oddolnych, aktywizację lokalnych społeczności, poprawę standardu i jakości życia
mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa i
wykluczenia społecznego na obszarze działania LGD.
W Parzęczewie działa również Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z
Ikrą” zrzeszająca 11 gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki,
Lutomiersk, Parzęczew, Pęczniew, Poddębice, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice,
Zgierz. Stowarzyszenie to działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich,
podejmując działania m.in. w zakresie podnoszenia atrakcyjności obszarów rybackich,
aktywizowania mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa, wspólnego działania na rzecz
ochrony wód i ich zasobów, promocji wędkarstwa i konsumpcji ryb.
Rolę inicjatora i koordynatora działań kulturalnych w gminie pełni Forum Inicjatyw
Twórczych (FIT) w Parzęczewie. Celem FIT jest prowadzenie wielkokierunkowej
działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Parzęczew
oraz promocja gminy wraz z jej dorobkiem kulturalnym poza jej granicami. Instytucja
realizuje swoje założenia m.in. poprzez współpracę ze stowarzyszeniami i kołami gospodyń
wiejskich, organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych, prowadzenie zajęć stałych
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dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracuje również z okolicznymi ośrodkami kultury
oraz instytucjami takimi jak szkoły, biblioteki, lokalne stowarzyszenia i organizacje.
b) Uczestnictwo w wyborach
Udział w wyborach jest jedną z głównych form uczestnictwa obywateli w życiu
publicznym. Świadczy o ich aktywności społecznej. Na dzień wyborów do Sejmu i Senatu w
październiku 2015 roku gminę Parzęczew zamieszkiwało 4088 osób uprawnionych do
głosowania. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej frekwencja w gminie wyniosła
47,82% i była niższa niż w powiecie zgierskim (52,90%) oraz województwie łódzkim
(51,63%). Analiza uczestnictwa obywateli w wyborach parlamentarnych z podziałem na
okręgi wyborcze gminy wskazała obszary najmniej aktywne społecznie. Najniższą frekwencję
odnotowano w okręgach wyborczych zachodniej części gminy, do których należały sołectwa
Opole, Różyce Żmijowe, Różyce, Chrząstów Wielki, Śniatowa i Skórka, co obrazuje poniższa
mapa oraz tabela nr 9.

Rysunek 2. Frekwencja wyborcza w gminie Parzęczew z podziałem na okręgi wyborcze w 2015 r. Źródło:
Opracowanie własne na podstawie: http://parlament2015.pkw.gov.pl/
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Tabela 9. Frekwencja wyborcza w obwodach gminy Parzęczew – wybory parlamentarne 2015

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Granice obwodu
Sołectwa: Mrożewice, Trojany, Wielka Wieś, część
sołectwa Parzęczew
Sołectwa: Florentynów, Ignacew Folwarczny,
Ignacew Rozlazły, część sołectwa Parzęczew
Sołectwa: Chrząstów Wielki, Skórka, Śniatowa
Sołectwa: Opole, Różyce, Różyce Żmijowe
Osiedle Leźnica Wielka
Sołectwo Śliwniki
Sołectwa: Bibianów, Kowalewice, Mikołajew,
Wytrzyszczki
Sołectwa: Chociszew, Mariampol, Pustkowa Góra,
Tkaczewska Góra
Sołectwo Orła
GMINA PARZĘCZEW

Frekwencja
46,36%
51,37%
43,61%
42,06%
49,23%
47,12%
45,73%
50,52%
55,91%
47,82%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://parlament2015.pkw.gov.pl/

5.5.Poziom bezpieczeństwa
a) Poziom przestępczości
Na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy największy wpływ ma poziom
przestępczości. Gminę Parzęczew, jako gminę głównie rolniczą (poza miejscowościami
Parzęczew oraz Leźnica Wielka – Osiedle), charakteryzuje niski stopień przepływu ludności
oraz mniejsza anonimowość stałych mieszkańców w stosunku do większych aglomeracji
miejskich. Wynikiem takich uwarunkowań jest wyraźnie niższy poziom zagrożenia
przestępczością. Według danych Komisariatu Policji w Ozorkowie na terenie gminy
Parzęczew w 2015 roku zanotowano 51 zdarzeń przestępczych oraz 149 popełnionych
wykroczeń.

Według

statystyki

prowadzonej

przez

policję

miejscami

najczęściej

dokonywanych przestępstw był Parzęczew (13 zdarzeń), a także Chociszew (9 zdarzeń) i
Opole (7 zdarzeń). Najwięcej odnotowanych było zdarzeń z kategorii prowadzenia pojazdem
wbrew zakazowi sądowemu oraz kradzieży z włamaniem. Z kolei największą liczbę
popełnionych wykroczeń odnotowano w miejscowości Stary Chrząstów (sołectwo Śniatowa),
w którym działają dwa miejsca obsługi podróżnych przy autostradzie A2. Na każdej z nich
popełniono ponad 40 wykroczeń. Wśród miejsc najczęściej popełnianych wykroczeń
wymieniona była również miejscowość Parzęczew (17 wykroczeń) oraz Kowalewice (6
wykroczeń). Szczegółową statystykę przedstawiają wykresy poniżej.
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Wykres 4. Statystyka według miejsca najczęściej popełnianych wykroczeń na terenie gminy Parzęczew
w 2015 r. Źródło: Komisariat Policji w Ozorkowie
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Wykres 5. Statystyka według miejsca najczęściej popełnianych zdarzeń przestępczych na terenie gminy
Parzęczew w 2015 r. Źródło: Komisariat Policji w Ozorkowie

b) Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy Parzęczew realizowana jest za pomocą 5
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
 OSP Chociszew,
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 OSP Opole,
 OSP Orła,
 OSP Parzęczew,
 OSP Śliwniki.
Spośród tych jednostek tylko OSP Parzęczew jest wpisana do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego. Jest ona najczęściej wzywana do akcji ratowniczo – gaśniczych
zarówno na terenie gminy Parzęczew jak i gmin ościennych. OSP Parzęczew zajmuje III
miejsce w powiecie zgierskim pod względem wyjazdowości. Najczęściej są to wyjazdy do
pożarów oraz miejscowych zagrożeń. Ze względu na położenie jednostki na terenie gminy
wiejskiej do najczęstszych należą pożary traw, upraw, lasów oraz budynków gospodarczych.
Ujawniające się w ostatnich latach długie okresy suszy oraz brak odpowiedzialności wśród
rolników wypalających trawy lub nieużytki stanowią istotne zagrożenie prowadzące do
niekontrolowanych pożarów często rozprzestrzeniających się na duże obszary. Bliskość
autostrady A2 oraz nieprzestrzeganie przez lokalną społeczność zasad ruchu drogowego
wpływa na dużą liczbę wyjazdów jednostki do zdarzeń drogowych. Przecinająca gminę
autostrada charakteryzuje się dużym nasileniem ruchu samochodowego z pojedynczymi
przypadkami transportu materiałów niebezpiecznych. Zdarzenia drogowe z udziałem
pojazdów przewożących niebezpieczne substancje może być kolejną przyczyną pożarów
połączonych często z niszczącymi wybuchami. Szczegółową statystykę wyjazdów jednostki
OSP Parzęczew przedstawia tabela poniżej.
Tabela 10. Wyjazdowość jednostki OSP Parzęczew w latach 2012-2015

Rok

Liczba wyjazdów
Pożary

Miejscowe zagrożenia

2012

39

23

2013

16

38

2104

30

37

2105

41
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Na wyposażeniu OSP Parzęczew znajduje się lekki samochód ratownictwa technicznego
oraz dwa samochody ratowniczo-gaśnicze – średni i ciężki. Jeden z nich, ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz (rok produkcji 1977 r.), nosi cechy całkowitego
wyeksploatowania i w wyniku konieczności dokonywania ciągłych napraw implikuje duże
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koszty utrzymania. Wóz ten jest zawodny oraz stwarza realne zagrożenia dla strażaków
podczas jego eksploatacji. Stan techniczny samochodu nie pozwala na szybkie i skuteczne
prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, w związku z czym powinien zostać wycofany
z eksploatacji i zastąpiony nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym, pozwalając tym
samym na sprawne działanie jednostki OSP Parzęczew.

5.6.Identyfikacja problemów w sferze społecznej
Problemy zidentyfikowane w sferze społecznej:
 Spadek ludności w gminie Parzęczew,
 Postępujący proces starzenia się społeczeństwa w gminie (wzrost ludności w wieku
poprodukcyjnym i spadek ludności w wieku przedprodukcyjnym),
 Wysoki odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w sołectwach Mariampol, Różyce
Żmijowe i Leźnicy Wielkiej – Osiedle oraz niski odsetek ludności w wieku
przedprodukcyjnym w sołectwach Ignacew Folwarczny, Śniatowa i Tkaczewska Góra,
 Wysoka stopa bezrobocia w sołectwach Mariampol, Różyce i Bibianów,
 Wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w sołectwach Trojany,
Ignacew Rozlazły, Mariampol,
 Brak odpowiedniej ilości sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Parzęczewie,
 Przestarzała infrastruktura sportowa przy placówkach szkolnych,
 Brak środków finansowych wśród rodzin objętych pomocą społeczną na kształcenie
dzieci,
 Wysoki stopień przyznawanej pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
 Niska frekwencja wyborcza w gminie,
 Wysoki poziom przestępczości w sołectwach Śniatowa i Parzęczew,
 Zły stan techniczny samochodu ratowniczo-gaśniczego będącego w posiadaniu OSP
Parzęczew.

6. Sfera środowiskowa
Gmina Parzęczew położona jest na obszarze Nizin Środkowej Polski. Najwyżej położone
tereny znajdują się w południowej części gminy, we wsi Tkaczewska Góra (168 m n.p.m.) i
Chociszew (165 m n.p.m.). Teren gminy opada w kierunku północno – zachodnim, do czego
nawiązuje układ sieci rzecznych głównych rzek – Bzury i Gnidy. Poza nimi przez teren gminy
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przepływają rzeki Ziań i Linda. Lasy pokrywają ok. 16% obszaru gminy. Gleby występujące
w gminie należą do najsłabszych w powiecie i zaliczane są do IV, V i VI klasy bonitacyjnej.
Największymi walorami przyrodniczymi charakteryzuje się południowa część gminy
Parzęczew, gdzie znajdują się lasy należące do kompleksu leśnego Grotnicko –
Lućmierskiego z przepływającą przez nie rzeką Bzurą. Z uwagi na szczególne znaczenie tego
terenu planowane jest utworzenie dla większości południowej części gminy Obszaru
Chronionego Krajobrazu Puczniewsko – Grotnickiego.
W części północno – wschodniej gminy położony jest, objęty ochroną siedlisk, obszar
Natura 2000 o nazwie „Słone łąki w Pełczyskach”. Na terenie gminy Parzęczew znajduje się
jego fragment o powierzchni 3,8 ha, pozostała część należy do gminy Ozorków (łącznie 35
ha). Występują w nim zbiorowiska roślinności słonolubnej w stanie zbliżonym do tego, w
jakim znajdowały się na tym obszarze kilkadziesiąt lat temu. Walorem tego terenu są bardzo
rzadkie gatunki halofitów.
Wśród pomników przyrody położonych w gminie wymienić można: dwie lipy
drobnolistne, dąb szypułkowy, jawor, buk pospolity znajdujące się w miejscowości
Parzęczew, pięć dębów szypułkowych we wsi Leźnica Wielka oraz lipę drobnolistną we wsi
Pustkowa Góra.

6.1.Jakość powietrza
Na terenie gminy Parzęczew nie występują żadne obiekty mogące mieć znaczący
negatywny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego. Największe zagrożenie stanowi
niska emisja, której źródłem są głównie paleniska domowe oraz silniki samochodów. Ponadto
uciążliwość dla środowiska stanowią zanieczyszczenia napływające z sąsiednich miast,
głównie z Ozorkowa.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ) przeprowadza co roku
ocenę jakości powietrza, badając poziom substancji zanieczyszczających w danej strefie.
Kryteria oceny jakości powietrza ustanowione są ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz
ochronę roślin. W oparciu o nie WIOŚ dokonuje corocznie klasyfikacji jakości powietrza,
nadając mu miano klasy A (poziom stężania nie przekraczający wartości dopuszczalnej) lub
klasy C (poziom stężenia powyżej wartości dopuszczalnej). W województwie łódzkim oceny
dokonuje się dla dwóch stref: Aglomeracji Łódzkiej oraz Strefy łódzkiej (podział widoczny
jest na rysunku 3). Wyniki oceny jakości powietrza oraz klasyfikacja stref pod kątem ochrony
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zdrowia przedstawione zostały w publikacji pt. „Roczna ocena jakości powietrza w
województwie łódzkim w 2015 r.”. Wynika z niej, że w Strefie łódzkiej, do której należy
Gmina Parzęczew, pod katem ochrony zdrowia nie zostały przekroczone poziomy
dopuszczalne określone dla SO2, NO2, benzenu, CO oraz As, Cd, Ni, Pb w pyle PM10 (klasa
A). Natomiast klasę C nadano strefie z powodu przekroczenia poziomów dopuszczalnych
stężeń PM2,5, PM10 oraz B(a)P w pyle PM10.
Przekroczenie poziomów dopuszczanych stężeń pyłu PM10 oraz B(a)P w pyle PM10
wystąpiło również w gminie Parzęczew. Przedstawione poniżej mapy prezentują obszary
przekroczeń dobowej wartości poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w województwie
łódzkim. Na rysunku 3 jednym z obszarów wyróżnionych w powiecie zgierskim jako obszar
przekroczeń jest miejscowość Parzęczew, co szczególnie widać na rysunku 4. Jako
najbardziej zanieczyszczony teren wskazana jest wschodnia część Parzęczewa. Główną
przyczyną przekroczeń w tym rejonie była niska emisja z terenów zwartej zabudowy
(indywidualne ogrzewanie budynków) oraz emisja komunikacyjna. Z tego powodu konieczne
na tym terenie jest podjęcie działań naprawczych, tj. realizacja programów ochrony
powietrza.
Parzęczew

Rys. 3. Obszar przekroczeń dobowej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w woj. łódzkim w
2015 r. Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 r.
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Parzęczew

Rys. 4. Obszar przekroczeń dobowej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w Ozorkowie i
okolicach w 2015 r. Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 r.

Głównym źródłem ciepła w budynkach jednorodzinnych są indywidualne paleniska
domowe opalane najczęściej węglem kamiennym. W budynkach użyteczności publicznej oraz
zbiorowego zamieszkania ciepło rozprowadzane jest ze znajdujących się w nich kotłowni, w
których jako paliwo stosowany jest najczęściej olej opałowy. W miejscowości Parzęczew w
budynku Gimnazjum znajduję się kotłownia na biomasę, która została wybudowana w 2004 r.
przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi. Aktualnie poprzez sieć przesyłową zaopatruje ona w energię cieplną trzy budynki
wielorodzinne, Zespół Szkół, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Bibliotekę Publiczną oraz budynek po Urzędzie Pocztowym. Ze względu
na zużycie istniejącego systemu oraz możliwość podniesienia efektywności funkcjonowania
kotłowni poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii istnieje potrzeba kompleksowej
modernizacji kotłowni.

6.2.Wyroby zawierające azbest
Z przeprowadzonej w 2016 r. inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika,
iż na terenie gminy Parzęczew łącznie znajduje się 2 997 497 kg wyrobów azbestowych. Są to
w

większości

faliste

płyty

azbestowo-cementowe.

Wykres

5

przedstawia

ilość

zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest z podziałem na poszczególne jednostki
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osadnicze. Wynika z niego, że największa ich ilość znajduje się w sołectwach Parzęczew
12,08% oraz Ignacew Folwarczny 8,97%, a najmniejsza w sołectwie Wytrzyszczki 0,97%. W
sołectwie Pustkowa Góra oraz Leźnica Wielka – Osiedle nie stwierdzono obecności azbestu.

Parzęczew
Ignacew Folwarczny
Różyce
Wielka Wieś
Śliwniki
Mariampol
Mrożewice
Opole
Bibianów
Chrząstów Wielki
Śniatowa
Skórka
Chociszew
Orła
Kowalewice
Różyce Żmijowe
Trojany
Florentynów
Ignacew Rozlazły
Tkaczewska Góra
Mikołajew
Wytrzyszczki

361 988
268 755
228 570
212 872
185 878
177 837
158 257
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75 427
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41 679
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29 139
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Wykres 6. Ilość wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowana w poszczególnych jednostkach osadniczych
gminy Parzęczew w 2016 r. Źródło: Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Parzęczew na
lata 2016 – 2032

W Polsce obecnie obowiązuje zakaz wprowadzania, obrotu i produkcji wyrobów
zawierających azbest ze względu na jego szkodliwość dla zdrowia ludzkiego. Największe
zagrożenie stanowią włókna zawieszone w powietrzu, które mogą przedostać się z
wdychanym powietrze do płuc. Wielkość zagrożenia zależy od rodzaju azbestu, wielkości
włókien, ich stężenia w powietrzu i czasu narażenia. Narażenie na pył azbestu jest przyczyną
wielu chorób układu oddechowego, m.in. pylicy azbestowej, raka płuc. Znajdujący się w
płytach dachowych azbest nie stanowi zagrożenia, jeżeli są one w dobrym stanie. Ich
uszkodzenie lub poddanie obróbce mechanicznej powoduje uwalnianie się pojedynczych
włókien do powietrza. Dlatego tak ważne jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Parzęczew, szczególnie tych stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.
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6.3.Identyfikacja problemów w sferze środowiskowej
Problemy zidentyfikowane w sferze środowiskowej:
 Niskie klasy bonitacyjne gleb w gminie Parzęczew,
 Przekroczenie wartości poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w miejscowości
Parzęczew,
 Zużycie i niska efektywność funkcjonowania kotłowni na biomasę w Parzęczewie,
 Duża ilość wyrobów zawierających azbest w miejscowości Parzęczew.

7. Sfera gospodarcza
Działalność gospodarcza na terenie gminy Parzęczew charakteryzuje się niskim
zróżnicowaniem. Najliczniejszą grupę stanowią jednoosobowe podmioty gospodarcze oraz
rodzinne firmy. Na dzień 31.12.2015 r. w rejestrze REGON w gminie Parzęczew
zarejestrowanych było 394 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowi 2,48% wszystkich
podmiotów w powiecie zgierskim. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba podmiotów
gospodarczych systematycznie wzrastała, co obrazuje wykres 6. W sektorze publicznym w
2015 r. zarejestrowanych było 28 podmiotów (7,11%), natomiast w sektorze prywatnym
pozostałe 366 podmiotów (92,89%).
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Wykres 7. Łączna ilość podmiotów gospodarki narodowej z terenie gminy Parzęczew wpisanych do rejestru
REGON w latach 2011-2015. Źródło: Główny Urząd Statystyczny

W gminie Parzęczew dominującą branżą w 2015 roku była sekcja G – handel hurtowy i
detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, w której było
zarejestrowanych 95 przedsiębiorstw (24,11% wszystkich podmiotów). Mniej licznymi
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sekcjami są: C – przetwórstwo przemysłowe (13,70%) oraz F – budownictwo (10,41%).
Słabo rozwinięta w gminie jest działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi (2,03% wszystkich podmiotów).
Tabela 11. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON wg sekcji PKD 20007 w gminie
Parzęczew w 2015 r.

Sekcja
A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
B – Górnictwo i wydobywanie
C – Przetwórstwo przemysłowe
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
K – Działalność finansowa i i ubezpieczeniowa
L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca
O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne
P – Edukacja
Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
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

Liczba
podmiotów
15
2
54
1
1
41
95
20
8
12
8
22
24
8
7
16
21
11
28
0
394

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wiodąca w sferze gospodarczej jest miejscowość Parzęczew, w której zarejestrowanych
jest 31,5% wszystkich podmiotów działających w gminie. Jednak są to głównie małe firmy
rodzinne lub przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, co świadczy o słabym rozwoju
przedsiębiorczości Parzęczewa.
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W związku z faktem, że gmina Parzęczew jest gminą wiejska w jej miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy występuje niewielka liczba terenów przemysłowousługowych.

Większość

z

nich

pozostaje

niewykorzystana,

brakuje

inwestorów

zainteresowanych ich zagospodarowaniem. W gminie wyodrębniono pięć obszarów o
przeznaczeniu usługowo-przemysłowym, z których cztery położone są w miejscowości
Parzęczew, a jedno na pograniczu Bibianowa i Florianek. Spośród nich niezagospodarowany
jest obszar Bibianów-Florianki (71 ha) oraz trzy obszary w Parzęczewie o powierzchni:
 10 ha przy drodze nr 5137E (kierunek Chrząstów Wielki),
 17 ha przy drodze nr 5168E (kierunek Wielka Wieś),
 20 ha przy granicy z Piaskowicami.
Świadczyć to może o małej atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości Parzęczew oraz
słabym połączeniu komunikacyjnym z ośrodkami gospodarczo silniejszymi.
Gmina Parzęczew jest gminą wiejską i ma charakter typowo rolniczy. Według ostatniego
powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 roku w gminie Parzęczew
funkcjonowało 621 gospodarstw rolnych. Najliczniejszą obszarową grupą są gospodarstwa o
powierzchni od 1 do 5 ha, a także od 5 do 10 ha (wykres 8). Z uwagi na słabą jakość
bonitacyjną gleb oraz niską opłacalność produkcji rolnej, rolnictwo w gminie jest na niskim
poziomie, większość gospodarstw jest słabo zmechanizowana, a rolnicy nie dążą do ich
unowocześnienia. Brakuje wyspecjalizowanej produkcji, a powierzchnia użytków rolnych jest
bardzo rozdrobniona. Alternatywą dla tradycyjnego rolnictwa i szansą dla rozwoju tej
dziedziny gospodarki w gminie może być zrzeszanie się rolników w grupy producenckie oraz
produkcja specjalistyczna w tym także ekologiczna.
6,3%
poniżej 1 ha

16,3%

1 - 5 ha

12,7%

34,3%

5-10 ha
10-15 ha

30,4%

powyżej 15 ha

Wykres 8. Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych w Gminie Parzęczew. Źródło:
Powszechny Spis Rolny 2010
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Duża liczba rolników z gminy Parzęczew, którzy oprócz uprawy oraz hodowli surowców,
zajmuje się ich przetwarzaniem świadczy o zainteresowaniu mieszkańców tematyką
lokalnego przetwórstwa. Skala przetwórstwa lokalnych produktów widoczna jest przy okazji
imprez

sołeckich

organizowanych

przez

działające

stowarzyszenia

oraz

podczas

organizowanych przez Gminę Parzęczew dożynek gminno-parafialnych. Ilość produktów
wytworzonych przez lokalnych rolników i zdobiących stoły jest zadziwiająca. Wśród
rolników z terenu gminy Parzęczew tkwi ogromny potencjał przetwórstwa lokalnego. Jednak
tego rodzaju działalność wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów na budowę i
wyposażenie pomieszczeń zgodnych z obowiązującymi przepisami sanitarno-higienicznymi.
Jest to główna przyczyna, przez którą duża część rolników przetwarzających wyhodowane
przez siebie dobra nie decyduje się na zarejestrowanie działalności i legalną sprzedaż. Z
powyższego wynika potrzeba rozwoju przetwórstwa przemysłowego umożliwiającego
rolnikom przetwórstwo własnych produktów w warunkach zgodnych z przepisami prawa oraz
sprzedaż własnych wyrobów. Realizacja ww. działań przyczyni się do powstania
alternatywnych źródeł dochodów dla rolników.

7.1.Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej
Problemy zidentyfikowane w sferze gospodarczej:
 Przeważająca liczba małych podmiotów gospodarczych,
 Słabo

rozwinięta

działalność

związana

z

zakwaterowaniem

i

usługami

gastronomicznymi, świadcząca m.in. o braku zapotrzebowania na rozwój tej gałęzi
gospodarki, wpływająca na brak perspektywy rozwoju turystyki,
 Niewykorzystane tereny przemysłowo-usługowe w miejscowości Parzęczew oraz
teren Bibianów-Florianki,
 Słabo rozwinięte rolnictwo,
 Brak infrastruktury sprzyjającej lokalnemu przetwórstwu,
 Niska aktywność rolników w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów, brak
grup przetwórstwa lokalnego.
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8. Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Układ przestrzenny obszaru gminy określają głównie uwarunkowania naturalne, tj. doliny
rzek Bzury i Gnidy, tereny leśne w części południowej oraz kompleksy dobrych gleb w części
północnej. Wynika z tego przewaga zabudowy wiejskiej na północy oraz rozwinięte
budownictwo letniskowe na południu gminy. Miejscowość Parzęczew, pełniąca rolę
głównego ośrodka gminnego, posiada historycznie ukształtowany układ przestrzenny, z
rynkiem i zabytkowym kościołem w części centralnej oraz siatką sąsiednich ulic. Wśród
zabudowy o charakterze małomiasteczkowym znajdują się w niej liczne obiekty wpisane do
ewidencji zabytków.
Jednym z problemów dotyczącym infrastruktury technicznej w gminie Parzęczew jest
niedostateczna ilość punktów oświetlenia drogowego. Przekłada to się na małą atrakcyjność
inwestycyjną gminy, małe poczucie bezpieczeństwa przez mieszkańców oraz zwiększoną
liczbę wypadków drogowych. Zły stan techniczny dróg w połączeniu z brakiem lub
niedostatecznym ich oświetleniem powoduje niebezpieczne sytuacje na drodze, czego
potwierdzeniem są statystyki policji oraz służb ratunkowych. Ponadto w ostatnim czasie na
terenie gminy powstały nowe osiedla mieszkaniowe, które nie zostały wyposażone w
infrastrukturę oświetlenia ulicznego, powodując tym samym dyskomfort mieszkańców oraz
mniejsze poczucie bezpieczeństwa po zmroku. Dotychczasowa sieć oświetlenia drogowego w
gminie Parzęczew jest stosunkowo dobrze rozwinięta lecz przestarzała i nieekologiczna.
Istniejące oświetlenie wykonane jest w większości w oparciu o oprawy do lamp sodowych i
rtęciowych. Podczas inwentaryzacji stwierdzono występowanie słupów bez opraw
oświetleniowych oraz zbyt duże odstępy pomiędzy nimi, co sprawia, że droga jest
niewystarczająco oświetlona, a istniejące oświetlenie nie spełnia wymaganych norm.

8.1.Infrastruktura techniczna i mieszkalnictwo
Na terenie gminy funkcjonują cztery stacje uzdatniania wody doprowadzające wodę pitną
do mieszkańców gminy Parzęczew, a także gminy Ozorków. Część miejscowości położonych
we wschodniej części gminy zaopatrywane są w wodę z wodociągu miasta Ozorków. Ponadto
na terenie Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej woda pobierana jest ze studni głębinowej
zaopatrującej m.in. osiedle wojskowe i kompleks koszarowy. Sieć wodociągowa w gminie
jest systematycznie rozbudowywana. Na koniec 2015 r. jej długość wynosiła 174,1 km.
Według danych GUS z wody sieciowej korzysta 96,9% mieszkańców gminy Parzęczew.
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Tabela 12. Wykaz ujęć wody pitnej w gminie Parzęczew

Lokalizacja ujęcia

Rodzaj

Parzęczew
Chrząstów Wielki
Ignacew Folwarczny
Orła

podziemna
podziemna
podziemna
podziemna

Roczne
wydobycie
w 2014 r.
[m3]
31042
22665
68912
26645

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

Żadna ze stacji uzdatniania wody nie jest wyposażona w agregaty prądotwórcze. Przerwy
w dostawie energii elektrycznej wiążą się więc z przerwami w dostawach wody. Jest to duże
utrudnienie dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy.
Gminna sieć kanalizacyjna jest słabo rozwinięta, liczy zaledwie 4,9 km długości. Według
danych GUS w 2015 r. z systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej korzystało 38,9% ludności
gminy Parzęczew. Na terenach nieskanalizowanych dominuje system odprowadzania ścieków
do zbiorników bezodpływowych typu szambo. Ponadto ok. 280 gospodarstw domowych
posiada przydomową oczyszczalnię ścieków. System taki jest najlepszym rozwiązaniem na
terenach rozproszonej zabudowy, które przeważają w sołectwach gminy Parzęczew. W
gminie funkcjonuje sześć oczyszczalni ścieków (w tym dwie o przepustowości poniżej 5
m3/d) oraz jedna przepompownia ścieków. Infrastruktura przepompowni wymaga
modernizacji, ponieważ często ulega awarii. Najczęstszą przyczyną awarii jest zapychanie się
pomp podających ścieki. Powoduje to utrudnienia dla okolicznych mieszkańców w postaci
nieprzyjemnego zapachu oraz ograniczonego korzystania z infrastruktury kanalizacyjnej na
czas awarii.
Tabela 13. Wykaz oczyszczalni ścieków na terenie gminy Parzęczew

Jednostka
Oczyszczalnia
Leźnica Wielka
Oczyszczalnia
ścieków bytowych
Leźnica Wielka
(rejon koszarowy)
Oczyszczalnia
ścieków
komunalnych
Leźnica Wielka

Odbiornik ścieków
oczyszczonych

Przepustowość

Rzeka Gnida w
3,084 km do Kanału
Łęka-Dobrogosty

23 499 m³/rok

Rzeka Gnida w
2,99 km do Kanału
Łęka-Dobrogosty

84 007 m³/rok

Rów melioracyjny
R-G2 w 0,4 km rzeki
Gnida do kanału ŁękaDobrogosty

3 600 m³/rok
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(rejon lotniskowy)
Oczyszczalnia
Parzęczew,
ul. Kątna 16
Oczyszczalnia
Parzęczew,
ul. Ozorkowska 14
Oczyszczalnia
Chociszew

Rzeka Gnida 6,65 km
do Kanału ŁękaDobrogosty

34 094 m³/rok

Rzeka Gnida

Poniżej 5 m³/d

Rzeka Bzura

Poniżej 5 m³/d

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew 2020+

Liczba budynków mieszkalnych i mieszkań w gminie Parzęczew rośnie z roku na rok. Na
koniec 2015 roku było w niej 1413 budynków mieszkalnych, czyli o 1,07% więcej w
stosunku do roku poprzedniego. W bazie GUS brakuje informacji o liczbie mieszkań, izb i
powierzchni użytkowej mieszkań w 2015 roku. Z dostępnych danych wynika, iż liczba
mieszkań i izb w 2014 r. wynosiła odpowiednio 1992 i 7419 oraz nastąpił jej wzrost w
stosunku do roku poprzedniego o 1,48% i 1,74%. Na przestrzeni lat 2011-2014 średnia
powierzchnia użytkowa mieszkań wzrosła o 1,87 m2. Poszczególne dane obrazuje tabela 15 i
wykres 8.
Tabela 14. Zasoby mieszkaniowe Gminy Parzęczew w latach 2011-2015

Wyszczególnienie
Liczba budynków
mieszkalnych
Mieszkania
Izby
Powierzchnia
użytkowa
mieszkań [m2]

2011

2012

Rok
2013

1339

1346

1370

1398

1413

1926
7121

1936
7174

1963
7292

1992
7419

b.d.
b.d.

144118

145787

149122

152778

b.d.

2014

2015

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny
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77,00
76,50

76,70

76,00
[m2]

75,97
75,50

74,50

średnia
powierzchnia
użytkowa
mieszkań

75,30

75,00
74,83

74,00
73,50
2011

2012

2013

2014

Wykres 9. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Parzęczew w 2014 r. Źródło: Bank Danych
Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny

W 2014 roku 93,3% mieszkań posiadało wodociąg. W łazienkę i ustęp spłukiwany
wyposażonych było odpowiednio 76,7% i 82,3% mieszkań. Instalację centralnego ogrzewania
posiadało 67,3% mieszkań. Wartości liczbowe tych danych przedstawia tabela 15. Świadczą
one o stosunkowo wysokim poziomie życia mieszkańców gminy Parzęczew.
Tabela 15. Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w Gminie Parzęczew w latach 2011-2014

Wyszczególnienie
Wodociąg
Ustęp spłukiwany
Łazienka
Centralne ogrzewanie

2011

2012

Rok
2013

1793
1573
1461
1274

1803
1583
1472
1284

1830
1610
1499
1311

2014

2015

1859
1639
1528
1340

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny

Gmina Parzęczew nie posiada własnego Głównego Punktu Zasilania (GPZ) w postaci
stacji 110/15 kV. Zasilanie odbiorców w energię elektryczną na terenie Gminy odbywa się
poprzez sieć napowietrzno-kablową 15 kV, powiązaną z GPZ „Ozorków”, GPZ „Leszcze”
(gm. Łęczyca), GPZ „Aleksandrów”. Poprzez stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0, 4/0,
231 kV i sieć niskiego napięcia energia elektryczna dostarczana jest bezpośrednio do
odbiorców.
Obecnie gmina jest uzależniona od zewnętrznych źródeł energii. W przypadku awarii lub
prac konserwatorskich narażona jest na dłuższe przerwy w jej dostawie. Brakuje na jej terenie
alternatywnych źródeł energii, tj. farmy wiatrowe czy farmy fotowoltaiczne, które
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rozwiązałyby problem przerw w dostawie energii i jednocześnie wpłynęłaby pozytywnie na
jakość środowiska w regionie.
Rysunek poniżej obrazuje sfery energetyczne wiatru w Polsce. Ciemniejszym kolorem
oznaczona została strefa o bardzo korzystnych warunkach, do której należy gmina Parzęczew.
Warunki wietrzne gminy wskazują na opłacalność inwestycji w wytwarzanie energii
elektrycznej z energii wiatru i z pewnością jest to jeden z bardziej przydatnych kierunków
rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.

Rysunek 5. Strefy energetyczne wiatru w Polsce. Źródło: http://www.imgw.pl/

8.2.Kultura
Zadaniem infrastruktury społecznej w gminie Parzęczew jest m.in. rozwój kultury
wśród mieszkańców, podtrzymywanie tradycji ludowych, integracja społeczności
lokalnej, rozwój kultury fizycznej.
Wśród obiektów infrastruktury społecznej wymienić można:
 Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie,
 Świetlicę wiejską w Orłej,
 Świetlicę wiejską w Śniatowej,
 Świetlicę wiejską w Opolu,
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 Świetlicę wiejską w Śliwnikach,
 Świetlicę wiejską we Florentynowie,
 Gminną Bibliotekę Publiczną w Parzęczewie,
 filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociszewie,
 boiska sportowe w Parzęczewie, Śliwnikach, Leźnicy Wielkiej – Osiedle,
Chociszewie,
 place zabaw w Kowalewicach, Chociszewie, Parzęczewie, Leźnicy Wielkiej –
Osiedle.
Na terenie gminy działają trzy kluby sportowe:
 Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” w Parzęczewie,
 Ludowy Klub Sportowy „KOBRA” w Leźnicy Wielkiej,
 Uczniowski Klub Sportowy „GLADIATOR” w Parzęczewie,
oraz 12 stowarzyszeń:
 Stowarzyszenie „Wiejski Ośrodek Kultury” w Śniatowej,
 Stowarzyszenie Przyjazne Wsie: Chociszew – Mikołajew – Pustkowa Góra,
 Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Bibianów,
 Stowarzyszenie Kreatywny Parzęczew,
 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”,
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „PRYM”,
 Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”.

Wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane na terenie gminy to m.in.:
 wyścig kolarski Tour de Parzęczew,
 etap biegów w Chociszewie w ramach akcji „Polska biega”,
 Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”,
 Jarmark Chociszewski,
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 Trojańska Biesiada Świętojańska,
 Majówka Staropolska w Bibianowie.
Działalność stowarzyszeń oraz organizacja wydarzeń kulturalnych na trenie gminy
Parzęczew sprzyja integracji i

aktywizacji lokalnych społeczności, kultywowaniu

staropolskich tradycji i obyczajów, a także promocji regionu. Najbardziej aktywna pod
względem rozwoju kultury jest główna miejscowość gminy, czyli Parzęczew. Działają tutaj
dwa kluby sportowe oraz cztery stowarzyszenia. Członkowie klubów sportowych biorą często
udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej, również poza terenem gminy i odnoszą w
nich niemałe sukcesy. Drużyny rozgrywają swoje mecze na szczeblach Ligi Okręgowej
i A-klasy. Parzęczew jest miejscem koncentracji i integracji mieszkańców lokalnych wiosek,
w którym mogą kształtować swoje poczucie przynależności społecznej. Liczne działające na
terenie całej gminy stowarzyszenia również przyczyniają się do rozwoju kultury regionu i
wzmocnienia więzi społecznych, jednak głównym ich problemem jest brak stałego miejsca
spotkań tj. świetlic wiejskich. Tylko trzy miejscowości, w których działa stowarzyszenie,
posiadają tego typu obiekt infrastruktury społecznej (Śniatowa, Parzęczew, Florentynów).

8.3.Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Najbardziej atrakcyjna pod względem turystycznym jest południowa część gminy
Parzęczew, gdzie znaczną część powierzchni zajmują lasy należące do kompleksu Grotnicko
– Lućmierskiego. Tereny te wraz z przepływającą przez nie rzeką Bzurą tworzą sielski klimat
sprzyjający rozwojowi budownictwa letniskowego oraz agroturystyki. Największy rozwój
rekreacji widać w południowo – wschodniej części gminy, graniczącej z gminą Zgierz, m.in.
w miejscowościach Duraj i Orła. Agroturystyka w Gminie Parzęczew jest słabo rozwinięta,
obecnie działa tutaj jedno gospodarstwo agroturystyczne o nazwie „Synowcówka” położone
w sołectwie Tkaczewska Góra. Siedlisko to ma w swojej ofercie możliwość połowu ryb,
zbioru grzybów oraz jazdy na rowerze wśród zakątków dzikiej przyrody. Posiada także
miejsca noclegowe dla osób planujący dłuższy pobyt. Gospodyni tego miejsca kultywuje stare
ludowe obyczaje i tradycje, chętnie przekazując wczasowiczom tajniki rękodzieła i
tradycyjnej kuchni. „Synowcówka” jest wielokrotnym laureatem wielu konkursów na
najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie łódzkim pn. „Złota Grusza”.
Innymi atrakcjami południowego regionu gminy są:
 Park Edukacyjno - Rozrywkowy „Indianie Świata” w Chociszewie,
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 Ośrodek Jazdy Konnej „Tabun” w Pustkowej Górze,
 „Dolina

Skrzatów.

Park

skrzacich

opowieści,

figur

i

ekspozycji”

we

Florentynowie.
Północna część gminy Parzęczew ma z kolei charakter typowo rolniczy. Znajdują się tu
pola uprawne i użytki zielone, brakuje natomiast terenów wyróżniających się walorami
przyrodniczymi czy też krajobrazowymi. Największą atrakcją tego regionu jest sztuczny
zalew w Leźnicy Wielkiej o powierzchni 14,5 ha, z możliwością połowu ryb.
Uboga w obszary rekreacyjno-wypoczynkowe jest również główna miejscowość gminy,
czyli Parzęczew. Jej północną część zajmuje w większości zabudowa mieszkaniowa,
usługowa i przemysłowa. Południowa część to przede wszystkim użytki rolne, a także tereny
eksploatacyjne. Przecinająca miejscowość z zachodu na wschód autostrada A2 obniża
atrakcyjność Parzęczewa, wpływa negatywnie na jego klimat akustyczny i walory
krajobrazowe. Największą atrakcją miejscowości jest zalew o powierzchni 1,58 ha, w pobliżu
którego znajduje się miejsce organizacji plenerowych imprez kulturalno – rozrywkowych.
Parzęczew jest główną miejscowością gminy – znajdują się w nim wszystkie najważniejsze
instytucje publiczne. Jednak ze względu na brak walorów rekreacyjno-wypoczynkowych nie
przyciąga zbyt wielu turystów. Ponadto wszelkiego rodzaju wydarzenia odbywające się w
Parzęczewie sprawiają problemy logistyczne ze względu na brak miejsc parkingowych.
Niewielka ich ilość wpływa na wykorzystanie chodników oraz części jezdni, a często również
terenów zielonych do celów postojowych,. Powoduje to obniżenie komfortu użytkowania
dróg i chodników oraz wpływa negatywnie na wizerunek przestrzeni publicznej
miejscowości.
Baza noclegowa i gastronomiczna w gminie Parzęczew jest słabo rozwinięta. Na uwagę
zasługują jedynie dwa obiekty: hotel w Leźnicy Wielkiej – Osiedle pełniący funkcję centrum
bankietowo – konferencyjnego oraz centrum konferencyjno – szkoleniowe w Parzęczewie
mające swoją siedzibę w zabytkowym odrestaurowanym młynie z początku XX wieku, w
podziemiach którego funkcjonuje pub. Łączna ilość pokoi gościnnych na terenie gminy
wynosi około 50. Z kolei bazę gastronomiczną uzupełniają położone przy autostradzie A2 w
Starym Chrząstowie dwie restauracje szybkiej obsługi.
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8.4.Identyfikacja problemów w sferze przestrzenno – funkcjonalnej
Problemy zidentyfikowane w sferze przestrzenno – funkcjonalnej:
 Niski stopień skanalizowania gminy,
 Brak przebiegu sieci gazowej w gminie,
 Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura oświetlenia publicznego,
 Niedostateczne wyposażenie obiektów służących do zaopatrzenia w wodę

i

odprowadzania ścieków,
 Brak alternatywnych źródeł energii,
 Brak infrastruktury społecznej utrudniający rozwój działających w gminie organizacji
pozarządowych,
 Brak terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Parzęczew i północnych
regionach gminy,
 Mała liczba wydarzeń kulturalnych,
 Mała liczba miejsc aktywnego wypoczynku, m.in. boisk, placów zabaw, siłowni
zewnętrznych.

9. Sfera techniczna
W gminie Parzęczew tylko część budynków użyteczności publicznej posiada rozwiązania
w zakresie energooszczędności. W przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
większość budynków została poddana termomodernizacji w latach poprzednich. Jedynie
jeden blok mieszkalny położony przy ul. Ozorkowskiej w Parzęczewie (własność osób
fizycznych zarządzana przez wspólnoty mieszkaniowe) nie posiada tego typu rozwiązań
technicznych. Brak rozwiązań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej
budynków powoduje zwiększone zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej, przede
wszystkim w okresie zimowym. Sytuacja taka wywołuje zwiększenie wydatków na
ogrzewanie oraz negatywnie wpływa na jakość powietrza w regionie.

9.1.Stan techniczny zabytków
W Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Parzęczew znajduje się obecnie 98 pozycji.
Przeważają w niej domy i chałupy wiejskie będące własnością prywatną. Liczne są kapliczki
przydrożne. W miejscowościach Chociszew, Nowomłyny i Parzęczew znajdują się zabytkowe
młyny (2 wodne, 1 motorowy), z których dwa pełnią obecnie funkcje inne niż pierwotnie.
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Cenne zabytki stanowią obecne na terenie gminy 3 kościoły (2 w Parzęczewie i Leźnicy
Wielkiej), 2 cmentarze rzymsko-katolickie (w Parzęczewie i Leźnicy Wielkiej) oraz 4
cmentarze ewangelicko-augsburskie (w Mariampolu, Pustkowej Górze, Tkaczewskiej Górze i
Wytrzyszczkach). Na uwagę zasługuje także wpisany do ewidencji zabytków park dworski w
Parzęczewie, ze znajdującym się w nim średniowiecznym grodziskiem stożkowatym
mającym charakter stanowiska archeologicznego.
Część zabytków położonych w gminie znajduje się w złym stanie technicznym. Ich
właściciele, którymi są najczęściej osoby prywatne lub instytucje sakralne, nie dbają o
utrzymanie ich w stanie pozwalającym przetrwać im kolejne pokolenia. Brak podjęcia działań
zmierzających do zachowania tych budowli w dobrym stanie powoduje ich degradację, co w
konsekwencji wpływa na spadek atrakcyjności wizualnej danej miejscowości.
Do najbardziej zaniedbanych obiektów zabytkowych gminy zaliczyć można znajdujące
się w miejscowości Parzęczew: dom przy pl. Kościuszki, domy przy ul. Kątnej, Mickiewicza i
Ozorkowskiej, budynek plebanii oraz kościół cmentarny. Wysokie zaniedbanie widać także
na budynkach położonych m.in. w Pustkowej Górze, Chociszewie, Florentynowie,
Mariampolu, Tkaczewskiej Górze i Wytrzyszczkach. Stopień ich zniszczenia przedstawiają
zdjęcia poniżej.

Rysunek 6. Dom (obecnie pustostan) w miejscowości Janów. Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków Gminy
Parzęczew
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Rysunek 7. Dom w miejscowości Orła. Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Parzęczew

Rysunek 8. Dom przy ulicy Ozorkowskiej w Parzęczewie. Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków Gminy
Parzęczew

Rysunek 9. Budynek plebanii przy Placu Kościuszki w Parzęczewie. Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków Gminy
Parzęczew
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Rysunek 10. Dom przy Placu Kościuszki w Parzęczewie. Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Parzęczew

Rysunek 11. Szkoła (obecnie pustostan) w miejscowości Pustkowa Góra. Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków
Gminy Parzęczew

Rysunek 12. Budynek gospodarczo-inwentarski w miejscowości Wytrzyszczki. Źródło: Gminna Ewidencja
Zabytków Gminy Parzęczew

50

Rysunek 13. Dom w miejscowości Wytrzyszczki. Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Parzęczew

Tabela 16. Liczba obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków według położenia w Gminie Parzęczew.

Sołectwo

Bibianów
Chociszew
Chrząstów Wielki
Florentynów
Ignacew Folwarczny
Ignacew Rozlazły
Kowalewice
Mariampol
Mikołajew
Mrożewice
Opole
Orła
Parzęczew
Pustkowa Góra
Różyce
Różyce Żmijowe
Skórka
Śliwniki
Śniatowa

Liczba
obiektów
wpisanych
do rejestru
zabytków
[szt.]
0
10
1
3
3
2
0
9
1
3
5
3
29
3
3
0
0
1
2

Liczba
zabytków
będących w
złym stanie
technicznym
[szt.]
0
1
0
2
0
1
0
2
0
0
0
1
9
1
0
0
0
0
0
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Tkaczewska Góra
Trojany
Wielka Wieś
Wytrzyszczki
Leźnica Wielka – Osiedle

10
2
2
6
0

2
0
1
2
0

Gmina Parzęczew

98

22

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Parzęczew

9.2.Pustostany
Problemy techniczne Gminy Parzęczew związane są głównie ze stanem budynków
znajdujących się na jej terenie. Poza zniszczonymi gminnymi zabytkami obecne są tutaj
również obiekty, które przestały być zamieszkiwane przez ich właścicieli i straciły swoje
funkcje użytkowe. Opuszczone i zaniedbane obiekty z upływem czasu niszczeją, ich
fragmenty rozsypują się, co wpływa na obniżenie walorów estetycznych nie tylko
pojedynczych posesji, ale także całych miejscowości. W Gminie Parzęczew znajduje się ok.
10 pustostanów, z czego najbardziej zaniedbane w sołectwach Kowalewice, Mariampol oraz
Parzęczew.

Rysunek 14. Budynek przy pl. Kościuszki w Parzęczewie. Źródło: https://www.google.pl/maps
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Rysunek 15. Budynek przy ul. Południowej w Parzęczewie. Źródło: https://www.google.pl/maps

Rysunek 16. i 19. Obiekty budowlane przy ul. Rocha w Parzęczewie. Źródło: Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”

Rysunek 17. Budynek w sołectwie Mariampol. Źródło: https://www.google.pl/maps
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Rysunek 18. Budynek w sołectwie Kowalewice. Źródło: https://www.google.pl/maps

Rysunek 19. Dom w miejscowości Ignacew Rozlazły. Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Parzęczew

9.3.Identyfikacja problemów w sferze technicznej
Problemy zidentyfikowane w sferze technicznej:
 Niski stan techniczny zabytków położonych w gminie Parzęczew,
 Duża liczba pustostanów, szczególnie obecnych w miejscowości Parzęczew.
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10.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego

Obszar zdegradowany jest to teren, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, czyli
kumulację negatywnych zjawisk występujących szczególnie w sferze społecznej oraz w co
najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub
technicznej. Stan zdegradowania określają mierzalne wskaźniki, których wartości mogą
wskazywać na zahamowanie lub spadek rozwoju danej jednostki osadniczej. Diagnozie
poddano 23 sołectwa i jedno osiedle położone w gminie Parzęczew.
Obszar zdegradowany wyznaczono na podstawie analizy 5 wskaźników:
1) Liczba osób bezrobotnych przypadająca na liczbę osób w wieku produkcyjnym,
2) Liczba popełnionych przestępstw przypadająca na 100 osób,
3) Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 osób,
4) Ilość wyrobów zawierających azbest w odniesieniu do wartości dla całej gminy,
5) Obecność pustostanów.
Dla pierwszych trzech wskaźników wyznaczono średnią wartość dla gminy.
Kryterium piąte uzyskuje miano „TAK” lub „NIE”.
O zaliczeniu danej jednostki osadniczej do kategorii obszarów zdegradowanych
świadczy:
 przekroczenie średniej gminnej wartości w przypadku wskaźników o numerze 1 i 2,
 osiągnięcie wartości mniejszej od średniej w przypadku wskaźnika numer 3,
 wysoka wartość wskaźnika numer 4,
 uzyskanie miana „TAK” dla kryterium piątego.
W wyniku tak przeprowadzonej analizy w gminie Parzęczew wyznaczono sołectwa, w
których wartości co najmniej czterech wskaźników spełniały wyżej wymienione założenia
(oznaczone kolorem czerwonym) i świadczyły o ich zakwalifikowaniu do kategorii obszarów
zdegradowanych. Jak wynika z poniższej tabeli tylko jedna miejscowość w gminie spełniła
ten warunek – miejscowość Parzęczew.
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Tabela 17. Zestawienie wskaźników wyznaczających obszar zdegradowany w gminie Parzęczew

Sołectwo

Bibianów
Chociszew
Chrząstów
Wielki
Florentynów
Ignacew
Folwarczny
Ignacew
Rozlazły
Kowalewice

Ilość
Osoby
wyrobów
bezrobotne w
Liczba
Podmioty
zawieraj.
liczbie osób w
przestępstw
gospodarcze
azbest w
wieku
przypadająca przypadające odniesieniu
produkcyjnym na 100 osób
na 100 osób
do całej
[%]
gminy
[%]
13,33
0,00
5
4,99

Obecność
pustostanów

NIE

8,52

3,19

6

3,76

NIE

3,90

1,54

5

4,99

NIE

10,81

0,83

4

2,49

NIE

6,67

0,00

2

8,97

NIE

5,36

0,00

2

1,65

NIE

2,11

0,48

5

2,77

TAK

Mariampol

16,36

2,11

8

5,93

TAK

Mikołajew

6,48

0,00

4

1,16

NIE

Mrożewice

6,35

0,93

2

5,28

NIE

Opole

0,94

3,33

5

5,19

NIE

Orła

5,73

0,00

5

3,71

NIE

Parzęczew
Pustkowa
Góra
Różyce
Różyce
Żmijowe
Skórka

10,82

1,42

8

12,08

TAK

7,41

3,53

6

0,00

TAK

14,89

1,90

4

7,62

NIE

6,12

0,00

2

2,73

NIE

7,69

3,37

2

4,01

NIE

Śliwniki

10,79

0,00

4

6,20

NIE

Śniatowa
Tkaczewska
Góra
Trojany

11,22

2,03

3

4,49

NIE

11,63

1,56

6

1,39

NIE

6,98

0,00

3

2,52

NIE

Wielka Wieś

7,95

1,26

2

7,10

TAK

Wytrzyszczki
Leźnica
Wielka –
Osiedle
Gmina
Parzęczew

10,48

0,00

8

0,97

NIE

11,06

0,00

2

0,00

NIE

8,91

1,06

5

100,00

–
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Granice obszaru zdegradowanego
Wyznaczony w gminie Parzęczew obszar zdegradowany obejmuje swoim zasięgiem
teren miejscowości Parzęczew. Zajmuje ona 644,87 ha (6,21% powierzchni gminy)
i zamieszkuje ją 916 osób, co stanowi 18,98% ludności gminy.

Rysunek 20. Granice obszaru zdegradowanego wyznaczonego w gminie Parzęczew. Źródło: Opracowanie
własne

11.

Charakterystyka obszaru rewitalizacji
W wyniku przeprowadzonej diagnozy gminy Parzęczew jako obszar zdegradowany,

tzn. odznaczający się dużym stopniem koncentracji negatywnych zjawisk, wyznaczono
miejscowość Parzęczew.
Obszar rewitalizacji zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych jest to obszar
obejmujący swoim zasięgiem całość lub część obszaru zdegradowanego, który ma istotne
znaczenie dla rozwoju regionu, obejmuje najwyżej 20% powierzchni gminy i mieszka w nim
nie więcej niż 30% mieszkańców gminy.
Miejscowość Parzęczew – wyznaczony obszar zdegradowany – jest to najbardziej
zaludniona miejscowość gminy, zamieszkuje w niej prawie 19% wszystkich jej mieszkańców.
Gęstość zaludnienia Parzęczewa wynosi 142 os./km2. Duża liczba mieszkańców wpływa na
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borykanie się tej miejscowości z licznymi problemami społecznymi. Zarejestrowana jest tutaj
największa liczba osób bezrobotnych (23,8% wszystkich zarejestrowanych w gminie). Stopa
bezrobocia jest wyższa od średniej wartości dla całej gminy. Bezrobocie wpływa na niski
poziom życia mieszkańców i spadek poczucia własnej wartości. Brak pracy jest również
głównym powodem ubóstwa. Osoby, które nie potrafią poradzić sobie w trudnej sytuacji
życiowej często popadają w alkoholizm lub dopuszczają się czynów karalnych. O problemach
społecznych występujących w Parzęczewie świadczy, widoczny na głównych ulicach
miejscowości, obraz niezadbanych osób przesiadujących w miejscach publicznych, często
spożywających alkohol. Mieszkańcy gminy znajdujący się w trudnej życiowej sytuacji
korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Najwięcej osób korzystających w gminie z
pomocy

społecznej

zamieszkuje

miejscowość

Parzęczew

(15,1%

wszystkich

zarejestrowanych). Wśród nich znajdują się również dzieci i młodzież uczące się lub
studiujące. Część z nich wykazuje się szczególnymi uzdolnieniami, jednak brak środków
finansowych rodziców na kształcenie swoich dzieci powoduje wczesne zakończenie przez
nich nauki. Także przeszkodą w rozwijaniu umiejętności wśród młodzieży jest słabe
wyposażenie placówek szkolnych. W Zespole Szkół w Parzęczewie część sal lekcyjnych nie
posiada sprzętu, dzięki któremu uczniowie mogliby zdobywać wiedzę poprzez doświadczenie
i eksperyment, co w pewnym stopniu ogranicza ich rozwój osobisty. Kolejnym problemem z
jakim w najbliższym czasie będzie borykać się Zespół Szkół to znaczny wzrost liczby
uczniów spowodowany przeniesieniem wychowanków z placówki w Chociszewie oraz
przedszkolaków z Leźnicy Wielkiej. Umieszczenie tych dzieci w parzęczewskiej placówce
może okazać się niemożliwe w obecnych strukturach budynku szkoły i będzie wymagało jej
rozbudowy.
Niska jakość życia niektórych mieszkańców Parzęczewa często wywołuje u nich
decyzje kierujące do popełniania czynów karalnych. W 2015 roku Komisariat Policji w
Ozorkowie odnotował na terenie Parzęczewa największą w całej gminie liczbę przestępstw.
Najczęściej było to prowadzenie pojazdem wbrew zakazowi sądowemu oraz kradzieże z
włamaniem. W Parzęczewie zanotowano również dużą liczbę wykroczeń, m.in. przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji, obyczajności publicznej i mieniu. Ze względu na bliskość
autostrady A2 stosunkowo duża w gminie jest liczba wypadków samochodowych. Ochotnicza
Straż Pożarna w Parzęczewie jest jednostką najczęściej biorącą udział w akcjach ratowniczogaśniczych na terenie gminy. Jednak sprawne prowadzenie tych działań utrudnia przestarzały
i często psujący się samochód ratowniczo-gaśniczy znajdujący się w posiadaniu tej jednostki.
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Warunki środowiskowe w miejscowości Parzęczew również są na niskim poziomie.
Nie występują tutaj tereny objęte ochroną prawną, mające szczególne znaczenie dla
przyszłych pokoleń. Stosunkowo zwarta zabudowa mieszkaniowa oraz znaczny ruch
samochodowy obniżają jakość powietrza. Wpływają na podwyższoną emisję zanieczyszczeń
takich jak tlenek węgla, dwutlenek siarki czy pyły zawieszone. Standardy jakości powietrza
na terenie Parzęczewa są przekraczane, w szczególności jeśli chodzi o stężenie pyłów PM10 i
PM2,5 oraz B(a)P w pyle PM10. Wdychane przez mieszkańców zanieczyszczenia mogą
wywoływać u nich różnego rodzaju schorzenia i problemy zdrowotne, m.in. związane z
układem oddechowym i krążenia. Równie negatywny wpływ na zdrowie ludzkie może mieć
kontakt z wyrobami azbestowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w Parzęczewie
stwierdzono obecność około 362 Mg tego wyrobu, czyli 12,08% całkowitej masy
zarejestrowanej w gminie.
Miejscowość Parzęczew charakteryzuje duża w skali gminy liczba podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą. Jednak są to głównie małe przedsiębiorstwa
zatrudniające do 9 osób. W Parzęczewie brakuje obiektów świadczących usługi w sektorze
gastronomi lub zakwaterowania. Świadczy to o małym zapotrzebowaniu na tego typu usługi,
czyli małej atrakcyjności miejscowości pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym.
Również pod względem inwestycyjnym miejscowość nie cieszy się dużym zainteresowaniem.
Posiada niewykorzystane tereny przemysłowo-usługowe o łącznej powierzchni 47 ha. Duży
potencjał gospodarczy regionu ujawnia się w rozwoju sektora rolno-spożywczego. Mimo że
miejscowość Parzęczew skupia wokół siebie rolników z sąsiednich sołectw, nie stwarza im
zbyt dużych możliwości rozwoju. Niewykorzystany pozostaje potencjał lokalnego
przetwórstwa spożywczego, który mógłby wpłynąć na ożywienie gospodarki i rolnictwa w
regionie.
Słabo rozwinięta w Parzęczewie jest także infrastruktura społeczna. Poza budynkiem
zaadaptowanym na potrzeby działania FIT oraz Gminną Biblioteką Publiczną, mieszkańcy nie
mają miejsca, w którym mogliby się spotykać, sprzyjającego ich integracji. Częściowo
zagospodarowany teren wokół zalewu wymaga dalszego zainwestowania w celu poprawy
jego wizerunku oraz funkcjonalności.
Istotnym problemem miejscowości Parzęczew jest zbyt mała ilość miejsc
parkingowych. Duża liczba instytucji publicznych oraz obiektów usługowych wpływa na
zwiększony ruch samochodowy w Parzęczewie, a tym samym dużą potrzebę ich
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zaparkowania. Do celów postojowych często wykorzystywana jest jednak jezdnia lub
chodnik, co znacznie obniża komfort ich użytkowania przez innych uczestników ruchu
drogowego i pieszego.
Poza znajdującym się w Parzęczewie zalewem o powierzchni 1,58 ha, nie występują w
nim inne tereny spełniające funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Turystów mogą przyciągać
zabytki Parzęczewa, jednak niektóre z nich są zaniedbane i częściowo zniszczone, co obniża
ich walory estetyczne. Negatywnie na wizerunek miejscowości wpływają również inne
obiekty o niskim stanie technicznym, zaniedbane i opuszczone przez ludzi, których
konstrukcja z czasem ulega coraz większemu rozkładowi.
Wieś Parzęczew jest najważniejszą miejscowością gminy. Stanowi jej centrum
usługowe. Znajduje się w niej większość instytucji publicznych, a także obiekty sakralne tj.
kościół. Miejscowość jest naturalnym miejscem koncentracji mieszkańców gminy, jej
wizytówką. Ponadto stanowi istotne znaczenie dla strategicznego rozwoju gminy. Odnowa
Parzęczewa przyczyni się do wzrostu zainteresowania, zarówno samą miejscowością jak i
całą gminą, inwestorów oraz osób przyjezdnych – turystów i nowych mieszkańców. Jest to
obszar o dużym znaczeniu strategicznym dla gminy, dlatego wyznacza się dla niego obszar
rewitalizacji.

12.

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

Proces wyprowadzania obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego w gminie
Parzęczew będzie odpowiedzią na zidentyfikowane w niej problemy występujące szczególnie
w sferze społecznej. Planowanymi efektami przeprowadzanej rewitalizacji będą m.in.:
 Poprawa warunków życia mieszkańców,
 Aktywizacja

społeczna

mieszkańców

i

przeciwdziałanie

wykluczeniu

społecznemu,
 Aktywizacja zawodowa osób defaworyzowanych,
 Poprawa jakości przestrzeni publicznej i wykorzystanie walorów przyrodniczych
dla rozwoju społecznego i kulturalnego mieszkańców,
 Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej,
 Poprawa jakości środowiska,
 Zwiększenie jakości świadczenia opieki społecznej i jakości kształcenia,
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 Stworzenie kompleksowego produktu turystycznego poprzez zagospodarowanie
terenu wokół zalewu w Parzęczewie.

13.

Cele i kierunki działań rewitalizacyjnych

CEL 1.

Wzmacnianie kapitału społecznego
KIERUNKI DZIAŁAŃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usprawnienie systemu pomocy społecznej
Wsparcie aktywizacji zawodowej mieszkańców
Promowanie lokalnych inicjatyw
Rozbudowa gminnych placówek oświatowych
Rozwój bazy sportowej
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z wiejskich szkół

CEL 2.

Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji
KIERUNKI DZIAŁAŃ
1. Podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród rolników
2. Współpraca z zewnętrznymi inwestorami
3. Tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej i
rozwoju usług

CEL 3.

Podniesienie jakości przestrzeni publicznej
KIERUNKI DZIAŁAŃ
1. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego dla rozwoju turystycznego obszaru
rewitalizacji
2. Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla potrzeb mieszkańców i turystów
3. Rozbudowa infrastruktury społecznej typu place zabaw i siłownie zewnętrzne
4. Zachowanie i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego
5. Zagospodarowanie opuszczonych obiektów budowlanych pod nowe funkcje
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CEL 4.

Poprawa bezpieczeństwa publicznego
KIERUNKI DZIAŁAŃ
1.
2.
3.
4.

Modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej
Rozbudowa oświetlenia publicznego
Rozbudowa infrastruktury parkingowej
Wzrost bezpieczeństwa przeciwpożarowego

CEL 5.

Podwyższenie poziomu jakości środowiska
KIERUNKI DZIAŁAŃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
Usunięcie wyrobów zawierających azbest
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
Modernizacja systemu ciepłowniczego

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem długookresowym. Obejmuje lata
2016-2022, co jest zgodne z ramami czasowymi perspektywy finansowej Unii Europejskiej
wyznaczonej na lata 2014-2020. Jest to strategiczny dokument Gminy Parzęczew,
skoncentrowany terytorialnie i kompleksowy – uwzgledniający aspekt społeczny,
gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny i środowiskowy.

14.

Zestawienie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
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PROJEKT NR 1
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy
zbiorniku wodnym w Parzęczewie

Tytuł przedsięwzięcia
Miejsce realizacji

Teren wokół zbiornika wodnego w Parzęczewie

Podmiot realizujący

Gmina Parzęczew

Zakres realizowanych zadań

Budowa sceny wraz z widownią i płytą taneczną
Uzbrojenie terenu
Budowa oświetlenia
Montaż zespołów urządzeń sportowych
Budowa zespołów parkingowo-usługowych i
ciągów pieszych
6. Budowa plaży, placu zabaw, pola biwakowego,
wydzielenie miejsc na obiekty małej gastronomii
1.
2.
3.
4.
5.

Szacunkowa wartość projektu

Wskaźniki rezultatu

1. Liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych na
obszarze zrewitalizowanym [szt.]
2. Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach
kulturalnych organizowanych w obszarze
zrewitalizowanym w ciągu roku [os./rok]

Odniesienie do celów rewitalizacji

Projekt będzie się wpisywał w cel 3. Programu
Rewitalizacji
poprzez wykorzystanie walorów
przyrodniczych miejscowości do rozwoju społecznego
i kulturalnego mieszkańców. Zagospodarowanie terenu
nad zalewem będzie stanowiło promocję całej gminy
przyciągając tym samym turystów z całego
województwa. Organizowane w tym miejscu
wydarzenia kulturalno-rozrywkowe przyczynią się do
integracji i aktywizacji mieszkańców Parzęczewa oraz
wpłyną na wzrost zainteresowania gminą przez osoby
przyjezdne. Projekt przyczyni się również do
podniesienia
walorów
estetycznych
obszaru
rewitalizacji. Zagospodarowany teren wokół zalewu
będzie stanowił doskonałe miejsce do rekreacji i
wypoczynku, wpływając tym samym na wzrost
komfortu życia mieszkańców. Większa liczba turystów
wpłynie na rozwój usług w sferze zakwaterowania i
gastronomii.
Z
kolei
wydzielenie
miejsc
przeznaczonych na sprzedaż bezpośrednią pozwoli
lokalnym wytwórcom na promocję własnych
wyrobów, dając im możliwość zarobku i rozwoju.
Większe zapotrzebowanie na usługi zakwaterowania i
produkty lokalne w dużej mierze wpłynie na poprawę
statusu społecznego mieszkańców Parzęczewa.
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PROJEKT NR 2
Tytuł przedsięwzięcia

Adaptacja budynku przy ul. Rocha w Parzęczewie
na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej

Miejsce realizacji

Parzęczew, ul. Rocha

Podmiot realizujący

Gmina Parzęczew

Zakres realizowanych zadań

1. Adaptacja budynku na potrzeby prowadzenia
działalności gospodarczej, w tym m.in.:
 remont pomieszczeń,


wykonanie
instalacji
grzewczych, sanitarnych

elektrycznych,

Szacunkowa wartość projektu
Wskaźniki rezultatu

1. Liczba zmodernizowanych obiektów
przystosowanych do prowadzenia działalności
gospodarczej [szt.]

Odniesienie do celów rewitalizacji

Projekt jest spójny z założeniami programu wpisanymi
w cel 1. i 2. PR. Przyczyni się do wzrostu
zainteresowania
obszarem
przez
inwestorów.
Inwestycja wpłynie na wzrost zatrudnienia a tym
samym poprawę warunków życia mieszkańców
wykluczonych społecznie. Ponadto pozytywnie
wpłynie na walory estetyczny obszaru poprzez
zagospodarowanie obiektu opustoszałego. Poprzez
usuniecie wyrobów zawierających azbest z dachu
inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na
środowisko.

PROJEKT NR 3
Tytuł przedsięwzięcia

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Parzęczewie
wraz z wyposażeniem oraz budową bazy sportowej

Miejsce realizacji

Parzęczew, ul. Parkowa

Podmiot realizujący

Gmina Parzęczew, Zespół Szkół w Parzęczewie

Zakres realizowanych zadań

1. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Parzęczewie
o trzykondygnacyjne skrzydło
2. Budowa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół
3. Zakup
wyposażenia
(sprzętu
i
pomocy
dydaktycznych)
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4. Budowa układu komunikacji wewnętrznej oraz
ogrodzenia
Szacunkowa wartość projektu

6 886 657,17 zł

Wskaźniki rezultatu

1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji
ogólnej [szt.]

Odniesienie do celów rewitalizacji

Projekt wpisuje się w zawarte w PR cel 1 i cel 3.
Przyczyni się do zwiększenia poziomu kształcenia
placówki szkolnej w Parzęczewie oraz do wzrostu
atrakcyjności miejscowości pod względem sportoworekreacyjnym. Rozbudowa budynku szkoły pozwoli na
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów
wiejskich. Dzięki niej możliwe będzie utworzenie
wysokiej
jakości
pracowni
przedmiotowych,
umożliwiających wysoki poziom kształcenia. Budowa
nowoczesnej bazy sportowej przy Szkole sprawi, że
dzieci i młodzież z Parzęczewa będą mogły rozwijać
swoje zainteresowania sportowe i dbać o kondycję
fizyczną. Realizacja projektu wpłynie na poprawę
warunków pracy nauczycieli oraz nauki i zabawy
uczniów Zespołu Szkół, a także posłuży promocji
zdrowego
stylu
życia
wśród
najmłodszych
mieszkańców Parzęczewa. Realizacja projektu jest
niezbędna ze względu na konieczność przeniesienia
uczniów
ze
szkoły
w
Chociszewie
oraz
przedszkolaków z placówki w Leźnicy WielkiejOsiedle. Pozwoli na komfortowe przebywanie i
kształcenie wszystkich wychowanków Zespołu Szkół i
Punktu Przedszkolnego Plastuś.

PROJEKT NR 4
Tytuł przedsięwzięcia

Modernizacja systemu ciepłowniczego w
Parzęczewie

Miejsce realizacji

Parzęczew, ul. Południowa

Podmiot realizujący

Gmina Parzęczew, Zakład Gospodarki Komunalnej w
Parzęczewie

Zakres realizowanych zadań

1. Budowa nowej kotłowni opalanej biomasą wraz z
infrastruktura,
2. Budowa przy kotłowni magazynu na zrębki o
łącznej powierzchni 901,1 m2,
3. Budowa przyłączy cieplnych do Zespołu Szkół i
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budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej,
4. Wymiana instalacji c.o. w budynku Zakładu
Gospodarki Komunalnej,
5. Modernizacja węzła cieplnego w budynkach
Gminnego Ośrodka Zdrowia i Zespołu Szkół.
Szacunkowa wartość projektu
Wskaźniki rezultatu

Odniesienie do celów rewitalizacji

2 689 855 zł
1. Szacowany roczny spadek
cieplarnianych [tCO2/rok],

emisji

gazów

Projekt wpisuje się w cel 5. PR. Zmodernizowany
system wytwarzania ciepła o wysokiej sprawności, z
nowoczesnym kotłem i węzłami ograniczającymi straty
ciepła, wykorzystujący jako opał paliwo ekologiczne –
biomasę, będzie miał pozytywny wpływ na obszar
rewitalizacji. Wpłynie na lepszą jakość powietrza
regionu. Ponadto projekt zapewni wysoki poziom
wyposażenia w infrastrukturę techniczną obiektów
użyteczności publicznej. Nowe przyłącza cieplne będą
oznaczały mniejsze straty ciepła przy przesyle,
natomiast opał wysokiej jakości wpłynie na większą
sprawność spalania, a tym samym oszczędności w jego
zużyciu. Wyżej wymienione warunki wpłyną na niższe
koszty ogrzewania dla odbiorców ciepła, przyciągając
tym samym przedsiębiorców mogących w przyszłości
przyłączyć się do systemu ciepłowniczego. Ponadto
kotłownia
może
być
źródłem
ciepła
wykorzystywanego w planowanym do budowy
zakładzie przetwórstwa spożywczego w procesach
suszenia substratów.

PROJEKT NR 5
Tytuł przedsięwzięcia

Poprawa efektywności energetycznej na terenie
gminy Parzęczew

Miejsce realizacji

Urząd Gminy w Parzęczewie, Szkoła Podstawowa
im. J. Tuwima w Parzęczewie, budynek komunalny w
Parzęczewie, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w
Parzęczewie, Szkoła Podstawowa w Chociszewie,
budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości
Orła, budynek komunalny w Leźnicy Wielkiej

Podmiot realizujący

Gmina Parzęczew

Zakres realizowanych zadań

1. Termomodernizacja

budynków

użyteczności
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publicznej tj.: Urząd Gminy w Parzęczewie, Szkoła
Podstawowa im. J. Tuwima w Parzęczewie,
budynek komunalny w Parzęczewie, budynek
Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie
oraz Szkoła Podstawowa w Chociszewie, budynek
Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości
Orła, budynek komunalny w Leźnicy Wielkiej
Szacunkowa wartość projektu

5 300 000,00 zł

Wskaźniki rezultatu

1. Zmniejszenie
rocznego
zużycia
energii
pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych [tCO2/rok]

Odniesienie do celów rewitalizacji

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości
środowiska, co będzie zgodne z założeniami celu 5.
PR. Termomodernizacja budynków spowoduje
mniejsze zużycie energii pierwotnej, co wpłynie na
mniejszą potrzebę jej wytworzenia. Spadek
zapotrzebowania budynku na energię cieplną przyczyni
się do spadku emisji gazów cieplarnianych, m.in. CO2,
wytwarzanego
podczas
spalania
paliw
konwencjonalnych
na
potrzeby
centralnego
ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej. Projekt wpłynie na wzrost jakości
powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawę
warunków zdrowotnych w regionie łódzkim.
Rozwiązania
techniczne
w
zakresie
energooszczędności
budynku
komunalnego
w
Parzęczewie, możliwego do zaadoptowania na
potrzeby podmiotów gospodarczych przyczyni się do
większej atrakcyjności inwestycyjnej obiektu. Projekt
przyczyni się ponadto do bardziej komfortowych
warunków nauki w szkołach i pracy w Urzędzie
Gminy oraz wpłynie na poprawę estetyki miejscowości
Parzęczew poprze nowe elewacje na budynkach
użyteczności publicznej.

PROJEKT NR 6
Tytuł przedsięwzięcia

Miejsce realizacji

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia
publicznego na terenie gminy Parzęczew
Miejscowości
Tkaczewska
Góra,
Radzibórz,
Chociszew, Mikołajew, Florianki,
Konstantki,
Bibianów, Florentynów, Orła, Opole, Trojany, Janów,
Śliwniki, Parzęczew, Piaskowice, Wytrzyszczki,
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Julianki, Pustkowa Góra, Skórka, Leźnica Wielka –
Osiedle
Podmiot realizujący

Gmina Parzęczew

Zakres realizowanych zadań

1. Budowa
energooszczędnego
oświetlenia
drogowego na terenie gminy Parzęczew.
2. Modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego
na terenie gminy Parzęczew

Szacunkowa wartość projektu

1 800 000,00 zł

Wskaźniki rezultatu

1. Szacowany roczny spadek
cieplarnianych [tCO2/rok]

Odniesienie do celów rewitalizacji

Montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych
oraz skrzynek redukujących pobór mocy wpłynie na
spadek zużycia energii elektrycznej. Działania podjęte
w ramach projektu przyczynią się do spadku emisji
gazów cieplarnianych, co będzie zgodne z zapisami
celu 5. PR „podwyższenie poziomu jakości
środowiska”. Wykorzystanie w projekcie lamp
charakteryzujących
się
dużym
strumieniem
emitowanego światła wpłynie na większą widoczność
dróg w gminie Parzęczew, przyczyniając się tym
samym do spadku ilości zdarzeń drogowych
odnotowywanych w gminie. W związku z powyższym
projekt wpisuje się również w cel 4. poprawa
bezpieczeństwa publicznego. Nowoczesne i efektywne
rozwiązania w zakresie oświetlenia publicznego mogą
wpłynąć również na ożywienie społeczne i turystyczne
obszaru rewitalizacji oraz na poprawę bezpieczeństwa
w gminie.

emisji

gazów

PROJEKT NR 7
Tytuł przedsięwzięcia

Utworzenie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w
Parzęczewie

Miejsce realizacji

Parzęczew, ul. Rocha
Gmina Parzęczew, Stowarzyszenie LGD Fundacja

Podmiot realizujący

Zakres realizowanych zadań

Rozwoju Gmin „Prym”, Stowarzyszenie RLGD „Z
Ikrą”
1. Zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych.
2. Przebudowa,
rozbudowa
budynków
gospodarczych na potrzeby magazynów oraz
sali konferencyjnej.
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3. Budowa dodatkowych hal przeznaczonych na
ciągi technologiczne umożliwiające małe
przetwórstwo oraz budynków, w których swoje
siedziby miałyby
firmy
wspomagające
działalność Inkubatora.
Szacunkowa wartość projektu
Wskaźniki rezultatu

Odniesienie do celów rewitalizacji

10 000 000 zł



Liczba zmodernizowanych obiektów [szt.],
Liczba osób korzystających z Inkubatora [os.]

Projekt wpisuję się w Cel 1. Programu Rewitalizacji
Gminy Parzęczew, poprzez wspieranie aktywizacji
zawodowej mieszkańców. Gmina Parzęczew zakłada,
że powstanie inkubatora przełoży się na większą liczbę
gospodarstw zainteresowanych współpracą przy
przetwarzaniu surowców, co doprowadzi do rozwoju
rolnictwa i alternatywnych źródeł dochodu. Inkubator
przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej oraz
do promocji gminy poprzez dystrybucję lokalnych
wyrobów.

PROJEKT NR 8
Tytuł przedsięwzięcia

Budowa farmy wiatrowej

Miejsce realizacji

Sołectwa: Parzęczew, Śniatowa

Podmiot realizujący

Podmiot prywatny (firma)

Zakres realizowanych zadań

Budowa 4 elektrowni wiatrowych o średnicy wirnika
do 100 m, wysokości od 120 m do 140 m, mocy max 3
MW. W tym m. in.:
 prace przygotowawcze,
 budowę fundamentów kołowych,
 budowa utwardzonych dróg dojazdowych,
 wykonanie
niezbędnej
infrastruktury
towarzyszącej,
 przeprowadzenie
kablowych
linii


energetycznych,
posadowienie wież oraz montaż turbiny.

Szacunkowa wartość projektu
Wskaźniki rezultatu

1. Ilość wyprodukowanej energii (MWh/rok)
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Projekt wpisuje się w Cel 5 Programu rewitalizacji

Odniesienie do celów rewitalizacji

Gminy Parzęczew 2020+ - Podwyższenie poziomu
jakości środowiska. Przyczyni się on do wzrostu
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz
pomoże wykształcić postawy proekologiczne wśród
mieszkańców poprzez promocję projektu. Farma
wiatrowa może być alternatywnym źródłem prądu w
przypadku przerw w dostawach z elektrowni
konwencjonalnej, co może wpłynąć na większe
zainteresowanie
obszarem
rewitalizacji
przez
przedsiębiorców i potencjalnych mieszkańców.
Ponadto inwestycja może stanowić ciekawe
urozmaicenie krajobrazu w obszarze rewitalizacji.

PROJEKT NR 9
Tytuł przedsięwzięcia

Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój
kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w
Chociszewie i Gimnazjum


Miejsce realizacji



Szkoła Podstawowa w Chociszewie –
Chociszew 40
Gimnazjum w Parzęczewie – ul. Południowa
1b.

Podmiot realizujący

Gmina Parzęczew






Zakres realizowanych zadań






Realizacja zajęć rozwijających,
Zatrudnienie nauczycieli i specjalistów
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup wyposażenia pracowni szkolnych
Realizacja zajęć rozwijających kompetencje
cyfrowe,
Utworzenie
pracowni
informatyczno
–
językowej – SP Chociszew
Zakup
pomocy
dydaktycznych
i
specjalistycznego sprzętu oraz realizacja zajęć:
rewalidacyjnych,
socjoterapeutycznych,
logopedycznych,
indywidualnych
z
psychologiem, dydaktyczno-wyrównawczych,
Realizacja zajęć terapeutycznych z elementami
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arteterapii,


Szacunkowa wartość projektu

Udział w szkoleniach, kursach i studiach
podyplomowych nauczycieli z SP Chociszew i
z Gimnazjum w Parzęczewie.

783 701, 25 zł
1. Liczba osób objętych szkoleniami w zakresie
kompetencji kluczowych [os.]
2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje
kluczowe [os.]
3. Liczba szkół, w których zostały doposażone
pracownie przedmiotowe [szt.]

Wskaźniki rezultatu

4. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, u których nastąpił rozwój w
zakresie
opanowania
wiadomości
i
umiejętności szkolnych [os.]
5. Liczba
nauczycieli,
którzy
uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu [os.]
Projekt wpisuje się w Cel 1 PR „Wzmacnianie kapitału
społecznego” poprzez wzmocnienie jakości oferty
edukacyjnej w placówkach oświatowych w gminie.
Jego realizacja przyczyni się do trwałego wzrostu

Odniesienie do celów rewitalizacji

jakości kształcenia ogólnego, stworzenia sprzyjających
warunków
do
uczenia
się
i
nauczania
eksperymentalnego,
zdobywania
umiejętności
istotnych na rynku pracy i umożliwi stosowanie
indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Dzięki takim działaniom
nastąpi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z
terenów wiejskich. Projekt jest skierowany zarówno do
młodzieży
uzdolnionej
poprzez
rozwój
ich
zainteresowań i umiejętności, jak i uczniów z rożnego
rodzaju dysfunkcjami pozwalając im na prawidłowy
rozwój. Wsparciem zostaną również objęci nauczyciele
pracujący w szkołach na terenie gminy Parzęczew.
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PROJEKT NR 10
Tytuł przedsięwzięcia

Budowa instalacji fotowoltaicznych

Miejsce realizacji

Parzęczew, ul. Parkowa

Podmiot realizujący

Gmina Parzęczew

Zakres realizowanych zadań

1. Modernizacja przyłącza energetycznego dla budynku
szkoły,
2. Budowa nowej rozdzielnicy z układem pomiarowym
3. Montaż naziemnej konstrukcji wsporczej pod moduły
fotowoltaiczne,
4. Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji
wsporczej
5. Okablowanie, montaż systemów zabezpieczających i
ochronnych, ogrodzenie i oświetlenie terenu

Szacunkowa wartość projektu
Wskaźniki rezultatu

Odniesienie do celów
rewitalizacji

1. Ilość energii wytworzonej
odnawialnych (MWh/rok)

rocznie

ze

źródeł

Projekt wpisuje się w Cel 5 PR - Podwyższenie poziomu
jakości środowiska. Przyczyni się on do wzrostu
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Instalacja
będzie zasilała przede wszystkim Zespół Szkół oraz
budynki przeznaczone pod działalność gospodarczą.
Przyczyni się to do bardziej ekonomicznego
funkcjonowania placówki szkolnej oraz wpłynie na
większe zainteresowanie obszarem przez inwestorów.

PROJEKT NR 11

Miejsce realizacji

Program stypendialny dla młodzieży szczególnie
uzdolnionej – najlepsza inwestycja w człowieka
Gmina Parzęczew

Podmiot realizujący

Stowarzyszenie LGD PRYM

Tytuł przedsięwzięcia

1. Monitoring uczniów szczególnie uzdolnionych
Zakres realizowanych zadań

oraz wypłata stypendium motywacyjnego.

Szacunkowa wartość projektu
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1. Liczba uczniów objętych programem [os.]

Wskaźniki rezultatu

Projekt wpisuję się w Cel 1 PR – „Wzmacnianie kapitału
społecznego”.

Działania

umożliwiające

udzielenie

pomocy stypendialnej uczniom z wysokimi osiągnieciami
edukacyjnymi, doprowadzą do wzrostu kapitału ludzkiego

Odniesienie do celów
rewitalizacji

mieszkańców Gminy Parzęczew. Realizacja projektu
wpłynie na przełamywanie barier materialnych w rozwoju
edukacyjnym

młodzieży

uzdolnionej,

podniesienie

poziomu ich samooceny oraz wzrost motywacji do nauki.

PROJEKT NR 12
Uzbrojenie terenów produkcyjno-usługowych przy ul.
Tytuł przedsięwzięcia

Rocha w Parzęczewie

Miejsce realizacji

Parzęczew, ul. Rocha

Podmiot realizujący

Gmina Parzęczew
1. Budowa przyłączy, w tym m.in.:

Zakres realizowanych zadań

Szacunkowa wartość projektu



przyłącze energetyczne,



przyłącze wodociągowe,



przyłącze kanalizacyjne,



przyłącze telekomunikacyjne,



przyłącze ciepłownicze.

150 000,00 zł
1. Ilość

Wskaźniki rezultatu

uzbrojonych

terenów

produkcyjno-

usługowych [szt.]
Projekt wpisuje się w Cel 2 PR – uzbrojenie terenów
produkcyjno-usługowych pozwoli zwiększyć atrakcyjność
tych terenów oraz pozyskać inwestorów, chcących

Odniesienie
rewitalizacji

do

celów zainwestować swój kapitał i stworzyć tym samym nowe
miejsca pracy dla lokalnej społeczności. Inwestycja w
sposób pośredni wpłynie na poprawę wizerunku obszaru
poprzez

zagospodarowanie

budynku

będącego
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pustostanem oraz będzie miała pozytywny wpływ na
środowisko poprzez przyłączenie obiektu do mediów.

PROJEKT NR 13
Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób
Tytuł przedsięwzięcia

pozostających bez pracy

Miejsce realizacji

Miejscowość Parzęczew

Podmiot realizujący

Gmina Parzęczew
2. Wsparcie

szkoleniowe

i

doradcze

zgodne

z

potrzebami rynku pracy

Zakres realizowanych zadań
3.

Organizacja staży i praktyk zawodowych

Szacunkowa wartość projektu
a. Liczba osób objętych wsparciem [os.]
Wskaźniki rezultatu

b. Liczba osób, które znalazły zatrudnienie po udziale
w projekcie [os.]
Projekt wpisuje się w cel 1 PR poprzez wsparcie
aktywizacji zawodowej mieszkańców Parzęczewa. Celem
projektu

jest

nabywanie

umożliwiających
Odniesienie
rewitalizacji

do

celów bezrobotne

i

wysokich

znalezienie
poszukujące

pracy

kwalifikacji
przez

pracy.

osoby
Dzięki

przeprowadzonym stażom i praktykom możliwe będzie
zdobywanie doświadczenia zawodowego. Projekt wpłynie
na poprawę warunków życia osób pozostających w
trudnej sytuacji życiowej.
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15.
L.p.

Pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Tytuł projektu

Miejsce
realizacji

1.

Usunięcie wyrobów Parzęczew
zawierających
azbest

2.

Przebudowa
Lipowej
Parzęczewie

3.

Orła,
Uporządkowanie
gospodarki wodno - Ignacew
ściekowej
w Folwarczny,
Gminie Parzęczew -

ulicy Parzęczew,
w ul. Lipowa

Zakres planowanych
zadań

Odniesienie do
celów rewitalizacji

Demontaż
i
unieszkodliwienie
wyrobów zawierających
azbest o najwyższym
stopniu pilności

Usunięcie
szkodliwych dla
zdrowia i środowiska
wyrobów
zawierających azbest
wpisuje się w cel 5.
podwyższenie
poziomu jakości
środowiska. Ponadto
projekt wpłynie na
poprawę wizerunku
przestrzennego
obszaru
rewitalizacji.

Utwardzenie nawierzchni Realizacja projektu
drogi gminnej
przyczyni się do
poprawy
bezpieczeństwa
publicznego
Parzęczewa (cel 4.)
poprzez stworzenie
uczestnikom ruchu
drogowego
warunków
do
bezpiecznego
poruszania
się.
Projekt
wpłynie
ponadto na poprawę
jakości
życia
mieszkańców
Parzęczewa, większe
zainteresowanie
gospodarcze
regionem
oraz
mniejsze
zanieczyszczenie
powietrza
przez
spaliny
samochodowe.
1. Montaż
agregatów
prądotwórczych
na
stacjach

Projekt wpisuję się w
Cel
4
PR
podwyższenie
poziomu
jakości
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ETAP III

uzdatniania wody
w
miejscowościach:
Orła,
Ignacew
Folwarczny,
Chrząstów
Wielki.
2. Modernizacja
Pompowni
Parzęczew – ul.
Kątna,
3. Budowa
oczyszczalni
ścieków
w
Śliwnikach

Chrząstów
Wielki;
Parzęczew,
ul. Kątna;
Śliwniki

4.

Udział w programie Parzęczew
„Sieć na Rzecz
Innowacji
w
Rolnictwie i na
Obszarach
Wiejskich”

5.

Budowa
punktu Parzęczew,
czerpania wody do działki
nr
celów
286, 285
przeciwpożarowych
dla
gminy
Parzęczew

6.

Zakup samochodu Ochotnicza
ratowniczoStraż
gaśniczego
Pożarna w
Parzęczewie

środowiska.
Realizacja
wszystkich
zadań
wchodzących
w
skład
projektu
przyczyni się do
poprawy
jakości
życia mieszkańców
oraz
do
uporządkowania
gospodarki wodnościekowej na terenie
gminy Parzęczew.

Realizacja
projektów
ukierunkowanych
na
wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań.

Projekt wpisuje się w
cel 2. poprzez
podniesienie
poziomu
Wiązanie
umiejętności przedsiębiorczości
praktycznych
i wśród rolników.
teoretycznych
podczas
realizacji projektu.
1.

Budowa

odcinka Projekt wpisuje się w
Cel 4 PR „Poprawa
drogi dojazdowej,
bezpieczeństwa
2.
Budowa
placu publicznego”,
poprzez rozbudowę
manewrowego,
infrastruktury
3. Budowa chodnika przy drogowej i
dojściu
do
punktu oświetlenia punktu
czerpania wody dla
czerpania wody,
celów
4. Budowa
zasilenia przeciwpożarowych.
Przyczyni się to do
energetycznego do poprawy poczucia
bezpieczeństwa
słupów
wśród mieszkańców,
oświetleniowych
a także zabezpieczy
kotłownie przed
niepożądanymi
skutkami pożaru.
Zakup

średniego Projekt jest zgodny z
samochodu ratowniczo celem 4. PR –
przyczyni się do
– gaśniczego z napędem wzrostu ochrony
przeciwpożarowej
76

regionu poprzez
podniesienie
sprawności jednostki
ratowniczogaśniczej. Ponadto
wpłynie na
usprawnienie działań
OSP w przypadku
zagrożeń mienia i
środowiska.

4x4

16.

Zapewnienie komplementarności działań

Wszystkie zapewnione w Programie Rewitalizacji działania powinna charakteryzować
komplementarność w różnych wymiarach. Jest to niezbędne dla zapewnienia bardziej
efektywnego przeprowadzenia procesu rewitalizacji, przede wszystkim dla podniesienia
jakości życia mieszkańców i ograniczenia występowania negatywnych zjawisk w obszarze
rewitalizowanym.
Zgodnie z Wytycznymi w Programie Rewitalizacji powinna zostać zapewniona
komplementarność

inwestycji

w

pięciu

aspektach:

przestrzennym,

problemowym,

proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania. Takie podejście
służy powodzeniu całego procesu rewitalizacji.

16.1.

Komplementarność przestrzenna

Zaplanowane w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ działania
naprawcze są ze sobą powiązane pod względem miejsca ich realizacji. Będą one prowadzone
na zidentyfikowanych w trakcie diagnozy obszarach problemowych. Skupione w obszarze
rewitalizacji projekty posłużą efektywnemu wyprowadzaniu tego terenu z sytuacji
kryzysowych. Zaplanowane działania będą wzajemnie się dopełniały i pozytywnie wpływały
na wszystkich uczestników programu, co jest dowodem dużej koncentracji działań w obszarze
rewitalizacji. Wiele z nich dotyczy przestrzeni publicznych czy też obiektów użyteczności
publicznej, dzięki czemu korzystać z nich będą mogli wszyscy mieszkańcy obszaru
kryzysowego, jak również mieszkańcy całej gminy. Dzięki takim założeniom zapobiegnie się
przenoszeniu problemów na inne obszary gminy. Zaplanowane projekty rewitalizacyjne będą
służyć integracji ludności zamieszkującej obszar problemowy oraz reintegrację osób
77

zagrożonych wykluczeniem (m.in. bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej),
eliminując tym samym efekt wykluczenia czy segregacji społecznej.
Dla skuteczności wdrażania Programu Rewitalizacji zapewniona będzie ciągła analiza
następstw rewitalizacyjnych decyzji przestrzennych.

16.2.

Komplementarność problemowa

Zadania wpisane do Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ wzajemnie się
dopełniają, oddziałując tym samym na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych
aspektach – społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i
środowiskowym. Zapewni to skuteczne przeciwdziałanie problemom zidentyfikowanym
podczas diagnozy w każdej z wymienionych stref.
Zaplanowane działania ukierunkowane będą przede wszystkim na wsparcie osób
znajdujących się trudnej sytuacji życiowej i wykluczonych społecznie. Realizacja projektów
przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców obszaru. Budowa i rozbudowa
obiektów publicznych pełniących funkcje m.in. edukacyjne, kulturalne czy sportowe, będzie
miała wpływ na wzrost aktywizacji społecznej mieszkańców Parzęczewa, ich integrację i
rozwój społeczny. Projekty są skierowane do osób każdego pokolenia, znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej jak i o wysokim statusie społecznym, wpływają na rozwój
najmłodszych mieszkańców oraz pobudzenie do działań osób starszych. Dzięki programowi
realizowanemu przez Stowarzyszenie LGD PRYM tj. fundusz stypendialny młodzież
uzdolniona mieszkająca na obszarze rewitalizacji będzie miała ułatwiony start w przyszłość i
szanse dalszego rozwoju. Celem programu jest promocja społecznej aktywności młodzieży i
wsparcie finansowe uczniów i absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych w
kształceniu i rozwijaniu ich pasji, zainteresowań i talentów.
Projekty rewitalizacyjne dotyczą zarówno modernizacji i adaptacji budynków
nieużytkowanych jak i modernizacji, rozbudowy budynków obecnie funkcjonujących.
Posłuży to poprawie ich stanu technicznego oraz wpłynie pozytywnie na ich zewnętrzny
wizerunek. Inwestycje w nowe obiekty infrastruktury społecznej wpłyną na wzrost jakości
przestrzeni publicznych, a dzięki nowej infrastrukturze drogowej (drogi, parkingi) poprawi się
funkcjonalność użytkowa obszaru rewitalizacji. Pozytywnie na wizerunek Parzęczewa
wpłynie również usunięcie wyrobów azbestowych zagrażających zdrowiu mieszkańców.
Ponadto zaplanowane inwestycje wpływające na obniżenie zużycia energii pierwotnej
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przyczynią się do spadku emisji szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń, a tym samym
wzrostu jakości powietrza w regionie. Powyższe działania sprawią, że Parzęczew stanie się
bardziej atrakcyjny do zamieszkania, a także do prowadzenia w nim działalności
gospodarczej.

16.3.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

Dla prawidłowego wdrożenia zadań rewitalizacyjnych zapewniona zostanie współpraca
różnych instytucji i podmiotów działających na rzecz realizacji Programu, w szczególności
współpraca Urzędu Gminy z Zespołem Szkół, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Stowarzyszeniami: LGD „PRYM” oraz RLGD „Z Ikrą”. Za wprowadzenie w życie założeń
Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ odpowiedzialny będzie koordynator
działający w Gminie Parzęczew. Wyodrębnienie tego typu jednostki w ramach obecnych
struktur Urzędu zapewni skuteczne kierowanie Programem. Koordynator Programu
zagwarantuje możliwość aktywnego włączenia partnerów Programu w proces jego wdrażania
oraz upowszechnienia informacji o planowanych projektach rewitalizacyjnych.

16.4.

Komplementarność międzyokresowa

Działania zaplanowane w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ są
kontynuacją projektów zrealizowanych przez Gminę w latach poprzednich. Perspektywa
finansowa 2007-2013 pozwoliła na przeprowadzenie szeregu projektów pozwalających na
rozwój społeczny, gospodarczy, poprawę jakości środowiska w gminie Parzęczewie. Projekty
rewitalizacyjne

zapewnią

ciągłość

przedsięwzięć

już

zrealizowanych

na

obszarze

rewitalizacji, ukierunkowanych przede wszystkim na poprawę warunków życia mieszkańców,
ich aktywizację i integrację. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji poprzednich
inwestycji pozwolą na jeszcze skuteczniejsze przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych.

16.5.

Komplementarność źródeł finansowania

Projekty zaplanowane do wykonania w ramach Programu Rewitalizacji będą finansowane
przede wszystkim z funduszy europejskich. Głównym źródłem finansowania inwestycji
rewitalizacyjnych będą środki Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a także środki Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
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lata 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Część inwestycji będzie
współfinansowana ze środków krajowych, tj. budżetu państwa oraz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego (m.in. Powiatu Zgierskiego, Gminy Parzęczew).
Zakłada się wykorzystanie zewnętrznych środków finansowych, przede wszystkim
funduszy unijnych, wraz z wkładem środków własnych Gminy. W trakcie realizacji Programu
planuje się również przeprowadzenie działań edukacyjnych umożliwiających włączenie się
różnych podmiotów w proces rewitalizacji. Działania te będą zachęcać osoby prywatne oraz
podmioty gospodarcze do współpracy z Gminą w staraniach służących wyprowadzaniu
miejscowości ze stanu kryzysowego, m.in. w kwestii włączenia prywatnych źródeł
finansowania oraz indywidualnych projektów w proces rewitalizacji.
Dla projektów rewitalizacyjnych możliwy jest dostęp do środków w ramach
następujących priorytetów inwestycyjnych RPO WŁ:
CELE TEMATYCZNE ORAZ PRIORYTETY INWESTYCYJNE
Cel Tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP
3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym
również poprzez inkubatory przedsiębiorczości
Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach
4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym
4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w
szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany
klimatu
Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania zasobami
6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
6e Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska
miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych
(w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz
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propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu
Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej
7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów
transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu
Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników
8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy
inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
8iii praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na
obszarach miejskich i wiejskich
9i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
9iv ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
9v wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia
Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
Ponadto wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych można uzyskać w ramach priorytetów
inwestycyjnych w następujących krajowych programach operacyjnych:
Program
Operacyjny

Priorytety Inwestycyjne

Program Operacyjny
Infrastruktura
i
Środowisko 20142020

4iii Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w
sektorze mieszkaniowym
4v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym
wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i
działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany
klimatu
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6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa
naturalnego i kulturowego
6e (iv) Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu
jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację
i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów
powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz
propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu
9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które
przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego,
zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie
włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych,
kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych
na usługi na poziomie społeczności lokalnych
Program Operacyjny 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności
Wiedza
Edukacja tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi
Rozwój
młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych
wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez
wdrażanie gwarancji dla młodzieży
Program Operacyjny 2a Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz
Polska Cyfrowa
wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie
wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej
2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się,
e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.
Źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

17.

Ramy finansowe Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew

Uwzględnione w Programie Rewitalizacji Gminy Parzęczew

2020+ działania

rewitalizacyjne zostały podzielone na zadania główne oraz uzupełniające (pozostałe).
Realizacja tych drugich będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy. Szacunkowe
wartości poszczególnych projektów zostały przedstawione w tabeli poniżej.

L.p.
1.

2.

Nazwa projektu

Wartość projektu
[zł]

Potencjalne źródła
finansowania

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej nad zbiornikiem wodnym w
Parzęczewie

Budżet
Gminy,
PROW na lata 20142020, PO Rybactwo i
Morze

Adaptacja budynku przy ul. Rocha w
Parzęczewie na potrzeby prowadzenia
działalności gospodarczej

Budżet Gminy, RPO
WŁ na lata 20142020
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3.

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w
Parzęczewie wraz z wyposażeniem
oraz budową bazy sportowej

6 886 657, 17 zł Budżet Gminy, RPO
WŁ na lata 20142020, PROW na lata
2014-2020

4.

Modernizacja systemu ciepłowniczego
w Parzęczewie

Budżet
Gminy,
WFOŚiGW w Łodzi
5 300 000,00

Budżet
Gminy,
Projekt
zostanie
zrealizowany
w
ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych RPO
WŁ na lata 20142020
na
terenie
Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego.

1 800 000,00

Budżet
Gminy,
Projekt
zostanie
zrealizowany
w
ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych RPO
WŁ na lata 20142020
na
terenie
Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego.

10 000 000,00
Utworzenie Inkubatora Przetwórstwa
Lokalnego w Parzęczewie

PROW na lata 20142020, WFOŚiGW w
Łodzi,
stowarzyszenia: LGD
PRYM i RLGD „Z
Ikrą”

Budowa farmy wiatrowej

Podmiot
(firma)

5.

Poprawa efektywności energetycznej
na terenie gminy Parzęczew

6.

Modernizacja i rozbudowa
oświetlenia publicznego na terenie
gminy Parzęczew

7.

8.
9.

10.
11.

Projekt „Z małych szkół w wielki
świat”

783 701, 25 zł

prywatny

Budżet Gminy, RPO
WŁ na lata 20142020

Budowa instalacji fotowoltaicznych

Budżet
Gminy,
WFOŚiGW w Łodzi

Program stypendialny dla młodzieży

Gmina

Parzęczew,
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szczególnie uzdolnionej – najlepsza
inwestycja w człowieka

Budżet
Województwa
Łódzkiego

12.

Uzbrojenie terenów produkcyjnousługowych przy ul. Rocha w
Parzęczewie

150 000,00 zł

Budżet Gminy, RPO
WŁ na lata 20142020

13.

Usunięcie wyrobów zawierających
azbest

277 543,80

Budżet
Gminy,
WFOŚiGW w Łodzi

168 000,00
Przebudowa ulicy Lipowej

Budżet
Gminy,
budżet Województwa
Łódzkiego

Podniesienie kwalifikacji zawodowych
osób pozostających bez pracy

Budżet Gminy, RPO
WŁ na lata 20142020

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Parzęczew ETAP III

PROW na lata 2014
–
2020,
Budżet
Gminy

Udział w programie „Sieć na Rzecz
Innowacji w Rolnictwie i na
Obszarach Wiejskich”

PROW na lata 2014
– 2020,
stowarzyszenia: LGD
PRYM i RLGD „Z
Ikrą”

14.

15.

16.

17.

18.

Budowa punktu czerpania wody do
celów przeciwpożarowych dla gminy
Parzęczew

19.
Zakup samochodu ratowniczogaśniczego

18.

Budżet Gminy

Budżet
Gminy,
Krajowy
System
RatowniczoGaśniczy, Komenda
Powiatowa PSP

Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych

podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces
rewitalizacji
Program Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ powinien przede wszystkim odpowiadać
na potrzeby społeczne wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Wszystkie zawarte w nim
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działania powinny być skierowane w głównej mierze do społeczeństwa i odpowiadać na
potrzeby ludności zidentyfikowane podczas analizy sytuacyjnej gminy. Włączenie
mieszkańców w proces przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+
będzie

polegało

na

przeprowadzeniu

konsultacji

społecznych

projektu

Programu,

uwzględnieniu wszystkich ich uwag dotyczących przede wszystkim sposobu tworzenia
warunków do lepszego życia mieszkańców obszaru. Informacje dotyczące przystąpienia do
konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej www.parzeczew.pl.
Wobec mieszkańców zostaną przeprowadzone działania edukacyjne oraz informacyjne
dotyczące prowadzonej rewitalizacji miejscowości Parzęczew, jej celu, zasadach i
planowanym przebiegu. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronie internetowej i
portalu społecznościowym gminy, a także na tablicach ogłoszeń znajdujących się w miejscach
publicznych w obrębie obszaru. Artykuły będę zachęcać mieszkańców do konsultowania
projektu Programu Rewitalizacji oraz proponowania własnych inicjatyw. Program będzie
odpowiedzią na zgłaszane w trakcie konsultacji potrzeby mieszkańców i ich propozycje
działań rewitalizacyjnych.
Mieszkańcy gminy będą mogli zgłaszać swoje uwagi zarówno drogą mailową jak i w
formie papierowej, dostarczając formularz zgłoszeniowy (umieszczony na stronie
internetowej) do siedziby Gminy Parzęczew. Możliwe będzie również przekazanie swoich
uwag i komentarzy osobiście poprzez rozmowę z wyznaczonym pracownikiem w godzinach
pracy Urzędu.
Przewiduje się także zaangażowanie organizacji pozarządowych działających na obszarze
rewitalizacji w przygotowanie i prowadzenie rewitalizacji, przede wszystkim ze
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania PRYM i ze Stowarzyszeniem Rybacka Grupa
Działania „Z Ikrą” z siedzibą w Parzęczewie. Organizacje pozarządowe cechuje bardzo dobra
znajomość potrzeb i oczekiwań osób zamieszkujących dany rejon oraz łatwość ich
aktywizowania i angażowania do podejmowanych działań, dlatego tak ważne jest współpraca
z organizacjami na każdym etapie wdrażania Programu. Konsultacje z takimi organizacjami
będą prowadzone przez pracowników Urzędu w ustalonej wspólnie formie i trybie.
Również przedsiębiorcy działający lub zamierzający działać na terenie miejscowości będą
mieli możliwość zgłoszenia swoich potrzeb, których realizacja będzie sprzyjała prowadzeniu
działalności gospodarczej w rejonie. Będą oni mogli zgłosić ewentualne projekty możliwe do
włączenia w proces rewitalizacji zarówno za pośrednictwem drogi mailowej jak i osobiście.
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Wszystkie zaplanowane formy partycypacji społecznej pozwolą na zapewnienie
aktywnego udziału wszystkich interesariuszy Programu w proces rewitalizacji, zmierzającej
do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru wsparcia.

19.

System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji

System wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ jest narzędziem
określającym sposób wykonania zaplanowanych w dokumencie działań i sprawdzającym
stopień ich realizacji. Jego zadaniem będzie kontrola etapów osiągania założonych w
Programie celów i kierunków działania. Opracowanie sprawnego systemu wdrażania będzie
kluczowe dla realizacji założeń zawartych w Programie Rewitalizacji.
Organem odpowiedzialnym za realizację zapisów dokumentu będzie zespół złożony z
wyznaczonych do tego zadania pracowników Urzędu Gminy, przedstawicieli stowarzyszeń,
rolników i przedsiębiorców wybranych przez Radę Gminy w Parzęczewie. Na jego czele
będzie stał Wójt Gminy Parzęczew, którego zadaniem będzie m.in. wyznaczenie
koordynatora realizacji Programu i podział obowiązków w zespole. W skład zespołu wejdą
osoby zaangażowane w proces wdrażania poszczególnych projektów, posiadające
doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych. Zadaniem
koordynatora Programu Rewitalizacji będzie m.in. harmonizowanie prowadzonych działań z
preferencjami województwa i kraju, zbieranie danych na temat postępów w realizacji
zamierzeń programowych, ciągłe informowanie, aktywne poszukiwanie źródeł finansowania,
monitoring uwarunkowań mających wpływ na realizację Programu.
Wdrażanie Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ będzie oparte o zasadę
partnerstwa i partycypacji, zasadę kompleksowości i zasadę komplementarności. Zapewniona
zostanie współpraca samorządu gminnego z wszystkimi grupami interesariuszy, przede
wszystkim z mieszkańcami (stałymi i czasowymi) obszaru, organizacjami pozarządowymi
oraz

przedsiębiorcami.

Poszukiwane

będą

różne

źródła

finansowania

projektów

rewitalizacyjnych (środki unijne i krajowe), a także prowadzone będą działania zachęcające
do realizacji przedsięwzięć w ramach środków prywatnych. System zarządzania Programem
pozwoli na pełne zaangażowanie w jego realizację różnych instytucji oraz wzajemne
uzupełnianie się i spójność procedur.
Program rewitalizacji jest dokumentem długookresowym, wyznaczającym kierunki
działań Gminy Parzęczew na kilka najbliższych lat. Dla uzyskania jak najlepszej jakości
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programu niezbędne jest jego ciągłe udoskonalanie i uzupełnianie. Proces jego wdrażania
wymaga od osób za niego odpowiedzialnych właściwego przygotowania informacyjnego oraz
stałej komunikacji z otoczeniem. Niezbędna jest ciągła ewaluacja Programu informująca o
jego przebiegu i efektach realizowanych działań.
Instytucją wdrażającą Program Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ będzie Gmina
Parzęczew. Będzie na niej spoczywała odpowiedzialność m.in. za opracowywanie i składanie
wniosków o dofinansowanie zewnętrzne oraz bezpośrednią realizację zaplanowanych działań
w zakresie przygotowania przetargów i nadzór nad wykonawcą. System zarządzania
Programem Rewitalizacji zostanie osadzony w systemie zarządzania Gminy Parzęczew.
Wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za realizację Programu pozwoli na efektywne
przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych oraz sprawną współpracę z organizacjami i
instytucjami zewnętrznymi.

20.

System

monitoringu

i

oceny

skuteczności

działań

rewitalizacyjnych i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na
zmiany w otoczeniu Programu Rewitalizacji
System monitorowania Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ stanowić będzie
narzędzie sprawdzające wpływ realizacji dokumentu na sytuację występująca na terenie
obszaru rewitalizacji. Proces monitorowania będzie przeprowadzony zarówno w trakcie
realizacji założeń programowych jak i po ich zakończeniu. Jego zadaniem będzie ciągłe
dostarczanie informacji pozwalających na weryfikację czy zaplanowane działania służą
realizacji celów rewitalizacyjnych i czy przynoszą zaplanowane w Programie efekty. Stały
monitoring bieżącej sytuacji w obszarze wsparcie pozwoli na sprawdzenie czy realizowane
projekty stanowią faktyczny czynnik wyprowadzania obszaru z sytuacji kryzysowej i czy
przynoszą pozytywne zmiany w jakości życia mieszkańców.
Za proces monitorowania odpowiedzialny będzie komitet monitorujący, w skład którego
wchodzić

będzie

m.in.

Wójt

Gminy

Parzęczew,

Przewodniczący

Rady

Gminy,

przewodniczący poszczególnych komisji gminnych i koordynator Programu. Obowiązkiem
komitetu będzie zbieranie informacji dotyczących prowadzonych postępów w realizacji
Programu Rewitalizacji oraz sporządzanie sprawozdania z uzyskanych wyników. Istotnym
elementem monitoringu będzie wyznaczenie odpowiednich wskaźników pozwalających na
efektywne sprawdzenie trafności zaplanowanych projektów. Zawartość opracowywanego co
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najmniej raz w roku raportu będą stanowiły informacje o zrealizowanych projektach
uwzględnionych w Programie oraz o zmianie wartości w analizowanych wskaźnikach
monitorujących sytuację obszaru wsparcia. Komitet monitorujący na podstawie zebranych
danych będzie mógł przeprowadzić działania usprawniające wdrażanie projektów
rewitalizacyjnych lub ewentualną aktualizację Programu. Ilościowa i jakościowa analiza
przeprowadzonych działań pozwoli na zapewnienie osiągnięcia celów założonych w
dokumencie. W przypadku nie zrealizowania jakiegokolwiek projektu zadaniem komitetu
będzie przeanalizowanie przyczyn takiego stanu rzeczy i jego wpływu na sytuacje w obszarze
wsparcia.
Proces monitorowania będzie kontynuowany także po zrealizowaniu projektów
uwzględnionych w Programie Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+. Celem takiego
działania

będzie

sprawdzenie

faktycznego

wpływu

zrealizowanych

zabiegów

rewitalizacyjnych na sytuację społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzennofunkcjonalną i techniczną w obszarze wsparcia.

20.1.

System wprowadzania modyfikacji

Program Rewitalizacji podlegać będzie ocenie aktualności przez zespół ds. rewitalizacji.
W przypadku zaistnienia konieczności (wynikającej z w/w oceny) wprowadzenia zmian w
Programie, Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy opis tych zmian oraz ich uzasadnienie.
Przeprowadzenie aktualizacji dokumentu powierza się zespołowi ds. rewitalizacji.
Możliwość zgłaszania propozycji zmian w zapisach Programu Rewitalizacji Gminy
Parzęczew 2020+ mają również interesariusze bezpośrednio związani z obszarem
rewitalizacji, (m.in. mieszkańcy, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić
działalność na jej terenie). Przedstawiane propozycje będą konsultowane i weryfikowane
przez zespół ds. rewitalizacji. Pozytywnie zaopiniowane sugestie zostaną włączone w zapisy
dokumentu zgodnie z przyjętą procedurą obowiązującą w Gminie Parzęczew.
Podobna procedura będzie obowiązywała w przypadku zgłaszania nowych projektów
rewitalizacyjnych do Programu. Podmioty planujące wprowadzenie w życie przedsięwzięcia
wpisującego się w cele i kierunki działań dokumentu będą mogli zgłosić je do koordynatora
Programu na odpowiednim formularzu. Koordynator przekazuje pomysł do rozważenia
zespołowi ds. rewitalizacji, a następnie Radzie Gminy.
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Ocena aktualności, raport oraz propozycje zmian zostaną przekazane do akceptacji Radzie
Gminy, która podejmie decyzję o sporządzeniu aktualizacji Programu Rewitalizacji. W jej
kompetencji jest również uwzględnienie zgłoszonych projektów przy przyjmowaniu budżetu
gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Parzęczew.

21.

Public Relations Programu Rewitalizacji

Program Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ został opracowany zgodnie z zasadą
partycypacji społecznej. Gmina zapewnia udział lokalnej społeczności w procesie zarówno
sporządzania jak i realizacji Programu oraz wypracowuje efektywną metodę komunikacji ze
społeczeństwem. Odpowiedzialny za prowadzenie i nadzorowanie promocji Programu będzie
zespół ds. rewitalizacji. Zadaniem tej jednostki będzie informowanie na bieżąco o
realizowanych przedsięwzięciach, w tym m.in. o wymiarze pozyskanego dofinansowania
zewnętrznego dla danych projektów, o stopniu ich realizacji oraz efektach przeprowadzonych
działań. Promocja danych przedsięwzięć będzie realizowana poprzez stronę internetową,
portal społecznościowy oraz lokalną prasę. W przypadku projektów współfinansowanych ze
środków zewnętrznych, ich promocja będzie zgodna z wytycznymi danej instytucji.
Wszystkie zaplanowane działania promocyjne będą służyć efektywnemu i skutecznemu
wdrożeniu zapisów Programu Rewitalizacji. Dzięki nim możliwa będzie także efektywna
współpraca z interesariuszami rewitalizacji oraz sprawna komunikacja z partnerami procesu.
Ich celem będzie dotarcie do jak najszerszej grupy interesariuszy, którymi są m.in.
mieszkańcy obszaru wsparcia, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe w nim działające.
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