
 
 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023 - 2030 

 

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

dotyczących identyfikacji problemów i sytuacji kryzysowych  

występujących na obszarze rewitalizacji 

 

1. Termin i miejsce spotkania  

Spotkanie odbyło się 08.12.2022 roku w godzinach 14.00 - 16.00 w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Parczewie, przy ul. Warszawskiej 24.  Sala jest dostępna dla osób 

z ograniczeniami w poruszaniu się. 

W spotkaniu uczestniczyło 15 osób. Wszystkie obecne na spotkaniu osoby brały aktywny 

udział w dyskusji.  

 

Spotkanie prowadziła Pani Joanna Smuszkiewicz-Biłyk oraz Pani Kinga Jaworska                    

z firmy EKO-GEO Consulting, eksperci prowadzący prace przy Gminnym Programie 

Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030.  

2. Tematyka i cel spotkania 

Dyskusja dotycząca obszarów kryzysowych w Gminie Parczew które wymagają pilnej 

interwencji – analiza obszarów problemowych (społecznych, funkcjonalno - przestrzennych, 

gospodarczych, środowiskowych i technicznych) na obszarze rewitalizacji.  

Rozmowa z mieszkańcami oraz potencjalnymi interesariuszami na temat problemów 

i sytuacji kryzysowych występujących na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie 

Gminy Parczew (Uchwała Rady Miejskiej w Parczewie nr LII/327/2022 z dnia 21.10.2022 r.) 

3. Przebieg spotkania  

Na wstępie zaprezentowano i omówiono dotychczasowe działania związane 

z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszarem rewitalizacji. Kolejnym etapem była 

rozmowa o problemach. 

Uczestnicy spotkania identyfikowali problemy i sytuacje kryzysowe w ramach 5 sfer życia na 
wyznaczonym obszarze rewitalizacji. 

 społecznej,  

 gospodarczej,  

 środowiskowej,  

 przestrzenno-funkcjonalnej,  

 technicznej. 

 

Pierwsza dyskusja toczyła się wokół pytania: 

 Jakie występują społeczne problemy i zjawiska kryzysowe w mieście? - prosimy 
również o ich umiejscowienie w przestrzeni. 

 



 
 

Problemy wskazane przez uczestników spotkania w sferze społecznej: 

 Brak osób z wyższym wykształceniem do podjęcia pracy;  
 Ograniczona oferta pracy dla osób z wyższym wykształceniem; 
 Nieatrakcyjna, pod kątem finansowym, oferta pracy; 
 Brak identyfikacji osób młodych z Parczewem jako miejscem zamieszkania; 
 Odpływ/ Migracja osób młodych; 
 Starzejące się społeczeństwo; 
 Niska zastępowalność w edukacji i opiece zdrowotnej kadry z wyższym 

wykształceniem;  
 Brak opieki dla osób starszych, wynikający z migracji ludzi młodych oraz braku osób 

zawodowo opiekujących się osobami starszymi; 
 Zwiększone wydatki socjalne i społeczne w budżecie Gminy na osoby przyjezdne do 

Parczewa jako „większego” ośrodka; 
 Napływ osób z zagranicy, które korzystają z pomocy społecznej; 
 Zwiększona liczba rodzin dysfunkcyjnych; 
 Występowanie „ukrytego alkoholizmu”; 
 Rosnąca przemoc w rodzinie; 
 Rosnąca liczba młodzieży palących e-papierosy; 
 Uzależnienie dzieci i młodzieży od social mediów i elektroniki; 
 Brak ofert dla młodzieży do spędzania czasu wolnego; 
 Brak oferty w klubach sportowych/siłowni oferujących 24-godzinny dostęp do 

infrastruktury sportowej; 
 Wysokie koszty utrzymania osób kierowanych do DPS-ów znajdujących się poza 

obszarem gminy Parczew; 
 Brak zawodowych rodzin zastępczych na terenie Gminy Parczew; 
 Ograniczona dostępność dla osób niepełnosprawnych do usług rehabilitacyjnych; 
 Niskie zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne Gminy; 
 Brak placówki oświatowej na terenie Gminy Parczew i powiatu parczewskiego dla 

dzieci ze specjalnymi potrzebami; 
 Duża odległość do placówek oświatowych dla osób ze specjalnymi potrzebami; 
 Duża liczba osób potrzebujących kształcenia specjalnego; 
 Niska dostępność do specjalistów z zakresu logopedii, psychologii, pedagogiki.  
 Rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym; 
 Występowanie obszarów wymagających poprawy bezpieczeństwa; 
 Niewystarczająca ilość monitoringu ulicznego; 
 Wandalizm; 
 Brak miejsc wyeksponowania walorów historycznych i kulturowych np.: muzeum, Izba 

Regionalna, dziedzictwo lokalne; 
 Niewykorzystany potencjał Szlaku Jagiellońskiego; 
 Niska dostępność do  specjalistycznej opieki medycznej; 
 Brak całodobowej opieki zdrowotnej na terenie Parczewa; 

 

Dalej dyskusja toczyła się wokół problemów i zjawisk kryzysowych poza sferą społeczną: 

 Jakie występują problemy i zjawiska kryzysowe w sferze gospodarczej?  
prosimy również o ich umiejscowienie w przestrzeni 

 Jakie występują problemy i zjawiska kryzysowe w sferze środowiskowej? 
prosimy również o ich umiejscowienie w przestrzeni 

 Jakie występują problemy i zjawiska kryzysowe w sferze przestrzenno-
funkcjonalnej?  
prosimy również o ich umiejscowienie w przestrzeni 

 Jakie występują problemy i zjawiska kryzysowe w sferze technicznej?  
prosimy również o ich umiejscowienie w przestrzeni 



 
 

Problemy wskazane przez uczestników spotkania w sferze gospodarczej: 

 Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców; 
 Duża liczba lokali usługowych do wynajęcia; 
 Niedostateczna oferta usługowa dla mieszkańców; 
 Brak skomunikowania Miasta Parczew z ościennymi gminami/ powiatami; 
 Niska dostępność ofert pracy dla osób, które mieszkają poza Parczewem; 
 Wzrost liczby zamykanych przedsiębiorstw; 
 Rosnące koszty utrzymania lokali, które wpływają na coraz niższą rentowność 

biznesu; 
 Niewystarczająca baza noclegowo-gastronomiczna; 
 Niskie płace; 
 Brak zewnętrznych inwestorów; 
 Niska konkurencyjność Parczewa jako miejsca lokowania biznesu; 
 Brak atrakcyjnych ofert pracy; 
 Niewystarczająca jakość oferowanych do wynajęcia obiektów zarządzanych przez 

Gminę; 
 Brak wypożyczalni rowerów; 

 

Problemy wskazane przez uczestników spotkania w sferze środowiskowej: 

 Niska jakość środowiska; 
 Zanieczyszczone powietrze spowodowana spalaniem odpadów; 
 Potrzeby w zakresie instalacji fotowoltaicznych; 
 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców; 
 Niewystarczająca ilość terenów zielonych; 
 Niewykorzystany potencjał zalewu, rzek oraz istniejących terenów zielonych jako 

miejsc spacerowo-rekreacyjnych; 
 

Problemy wskazane przez uczestników spotkania w sferze przestrzenno-
funkcjonalnej: 

 
 Brak komunikacji zbiorowej zapewniającej dojazd do szkół, instytucji; 
 Wymagające remontu zabytki np.: Hala Targowa, stara dzwonnica na placu 

kościelnym, stara plebania: 
 Wymagające remontu budynki użyteczności publicznej takie jak: budynek Urzędu 

Miejskiego w Parczewie, budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, hali 
targowej, stary budynek dawnego magistratu, budynek ZDZ na ul. Harcerskiej, dawna  
kaplica przy ul. Polnej, w której znajduje się wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego; 

 Niewykorzystany potencjał wzdłuż rzek do stworzenia szlaków pieszych i 
rowerowych; 

 Zaniedbane tereny pokolejowe (np. teren zielony przy PKP); 
 Brak spójności wizualnej w reklamach zewnętrznych w centrum miasta; 
 Niska estetyka elewacji zewnętrznych w centrum miasta; 
 Niska jakość przestrzeni miejskiej; 
 Brak rozwiązań w przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych; 
 Niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych; 
 Zbyt mała ilość terenów zagospodarowanych na cele sportowe, kulturalne, 

rekreacyjne, turystyczne; 
 Brak hali widowiskowo-sportowej; 
 Brak wypożyczalni rowerów; 

 

Problemy wskazane przez uczestników spotkania w sferze technicznej: 

 Zbyt mała ilość miejsc parkingowych; 



 
 

 Istniejące obiekty bez dostępu do toalet; 
 Niskie przystosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz dysfunkcjami; 
 Występowanie barier architektonicznych w przestrzeni publicznej; 
 Brak wystarczającej ilości toalet w przestrzeni publicznej dostosowanych dla osób ze 

szczególnymi potrzebami; 
 
 

 
 
Załączniki: lista obecności na spotkaniu 

 
 
 
 
Opracowanie:       Zaakceptował: 
 
Kinga Jaworska      Michał Bożym  
Eko-Geo Consulting Marek Biłyk    z-ca. Burmistrza Parczewa 
 


