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Gminny Program Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030 

 

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG SPOTKANIA  

dotyczącego stworzenia wizji 

 

1. Termin i miejsce spotkania  

Spotkanie odbyło się 23.02.2023 roku w godzinach 14.00 – 16.00 w sali konferencyjnej 

(parter) budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie, przy ul. Warszawskiej 24. Sala była 

dostępna i przystosowana dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się. 

 

 

Na warsztatach pojawili się mieszkańcy oraz ich reprezentanci w osobach przewodniczących 

osiedli, przedsiębiorcy, osoby z instytucji kultury, osoby z instytucji zajmujących się pomocą 

społeczną, przedstawiciele urzędu miasta, radni. Wszyscy obecni brali aktywny udział w 

dyskusji 

Uczestników spotkania przywitał Paweł Kędracki Burmistrza Parczewa. Spotkanie 

prowadziła Joanna Smuszkiewicz-Biłyk oraz Kinga Jaworska z firmy EKO-GEO Consulting. 

Rola ekspertów polegała na moderacji dyskusji i koncentrowaniu uwagi i wypowiedzi 

uczestników na temacie spotkania.  

 

Wyniki pracy zostaną przedstawione w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Parczew na 

lata 2023-2030. 

 

2. Tematyka i cel spotkania 

Dyskusja dotyczyła stworzenia wizji - czyli obrazu przyszłości dla obszaru rewitalizacji 

Gminy Parczew. Rozmowa z mieszkańcami oraz określenia wizji dotyczyła wyznaczonego 
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obszaru rewitalizacji, który został wyznaczony na terenie Gminy Parczew (Uchwała Rady 

Miejskiej w Parczewie z dnia 21 października 2022 roku  uchwała NR LII/327/2022). 

Jak według Ciebie powinien wyglądać obszar rewitalizacji w 2030 roku? Z czym powinien się 

kojarzyć? Co - jako mieszkańcy – chcielibyśmy osiągnąć?  

3. Przebieg spotkania  

Na wstępie zaprezentowano i omówiono dotychczasowe działania związane 

z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030.  

W czasie spotkania uczestnicy opisując wizję obszaru rewitalizacji wymieniali różnego 

rodzaju oczekiwania, spostrzeżenia i myśli.  

W punktowym podsumowaniu zawarte były następujące myśli wizji w poszczególnych 

sferach:  

Sfera społeczna 

 Obszar rewitalizacji stanie się przyjaźniejszy i bardziej bezpieczny. 
 Likwidacja barier architektonicznym w obszarze rewitalizacji przyczyni się do tego aby 

stał on stanie się miejscem przyjaznym dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
 Obszar rewitalizacji będzie bardziej atrakcyjny dla młodzieży i dla ludzi starszych.  
  
Stera środowiskowa 

 Obszar rewitalizacji- stanie się „zielonym miejscem” i będzie idealną przestrzenią do 
życia. 

 Zagospodarowany zostanie teren wzdłuż zalewu miejskiego oraz rzek Piwonii                   
i Konotopy. 

Sfera techniczna 

 Budynki użyteczność publicznej tj. Urząd, MOPS czy Hala Targowa dostosowane do 
potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 

 Łatwy dostęp/ dojazd z centrum Parczewa do miejsc atrakcyjnych turystycznie tj. Jezioro 
Obradowskie, Lasy Parczewskie.  

 
Sfera przestrzenno -funkcjonalna 

 Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału budynków na obszarze rewitalizacji oraz 
nadania im nowych funkcji np. Synagoga, Hala Targowa, Bazylika, budynek dawnego 
sądu miejskiego przy ul. Kolejowej.  

 Odrestaurowane budynki zabytkowe. 
 Spójne kolorystycznie kamienice na Placu Wolności. 
 Centrum Miasta otwarte na turystów i mieszkańców z bogatą ofertą turystyczną.  
 Uporządkowany teren wokół dworca PKP. 
 

Wizja jest nieokreślonym w czasie i przestrzeni (chociaż odnosi się w tym przypadku do 
wyznaczonego do rewitalizacji obszaru Gminy Parczew) spojrzeniem w przyszłość, jaką 
lokalna społeczność widzi dla siebie i określeniem miejsca, w którym chce żyć i pracować i z 
którym wiąże nadzieje na realizację swoich życiowych planów i marzeń. 
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Podsumowując, wizja obszaru rewitalizacji mieszkańców Parczewa mocno opiera się                            

o walory turystyczne regionu i potencjał dziedzictwa kulturowego i historycznego. Znacząco 

podkreślany jest niewykorzystany potencjał zarówno wynikający z zasobów naturalnych (tj. 

rzeka Konotopa i Piwonia, zalew miejski), jak i historycznych (Synagoga, Hala Targowa, 

Bazylika). Wśród oczekiwań wymieniono, zwiększenie bezpieczeństwa na rewitalizowanym 

obszarze oraz utworzenie miejsc wsparcia i integracji dla osób starszych i młodych. 

W procesie tworzenia wizji zauważono potrzebę uporządkowania tkani zabytkowej obszaru 

rewitalizacji. Podczas spotkania wymieniono zabytkowe budynki, które wymagają pilnych 

remontów np. Hala Targowa, Synagoga, budynek dawnego sądu miejskiego ale również 

budynki użyteczności publicznej jak Urząd Miejskie w Parczewie, czy budynek Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, które oprócz remontów wymagają dostosowania do potrzeb 

osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami. W Szkole Podstawowej nr 1 w 

Parczewie planuje się zagospodarowanie strychu na stworzenie miejsca do prowadzenia 

zajęć artystycznych i przestrzeni terapeutycznej dla dzieci i młodzieży. 

                     

 

 
 

Załączniki: lista obecności na spotkaniu 
 
 

 

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

 


