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Wstęp 

Gmina Kąkolewnica to gmina wiejska, położona w północnej części województwa lubelskiego,  

w powiecie radzyńskim. Gmina leży ok. 145 km na wschód od Warszawy oraz ok. 90 km na północ  

od Lublina. Centrum administracyjne gminy, miejscowość Kąkolewnica, znajduje się mniej więcej  

w połowie drogi pomiędzy dwoma średnimi ośrodkami miejskimi – Radzyniem Podlaskim  

oraz Międzyrzecem Podlaskim. Jedne z najważniejszych mocnych stron to aktywne społeczeństwo o 

korzystnym potencjale demograficznym, rozwinięta infrastruktura edukacyjna, wysoki poziom sportu 

szkolnego. Niewątpliwie wysoki wskaźnik aktywności społecznej stanowi silną podstawę rozwoju 

gospodarczego. Gminę Kąkolewnica charakteryzuje aktywne społeczeństwo o korzystnym potencjale 

demograficznym wyrażające się przede wszystkim w dużym udziale ludzi młodych w ogólnej liczbie 

ludności gminy, w dobrze rozwiniętej działalności kulturalnej i artystycznej, a także aktywności w 

kultywowaniu obrzędów i tradycji (zespoły ludowe, kulinaria, itp.). Gmina dysponuje dobrze rozwiniętą 

siecią placówek oświatowo–wychowawczych. Infrastruktura edukacyjna jest stale rozwijana i 

dostosowywana do zmieniających się standardów i potrzeb. Na terenie gminy funkcjonują 3 zespoły 

oświatowe (Kąkolewnica, Brzozowica Duża i Polskowola), 1 gimnazjum (Olszewnica) oraz 3 szkoły 

podstawowe (Grabowiec, Turów i Żakowola Poprzeczna). Mocną stroną gminy jest wysoki poziom sportu 

szkolnego, który rozwija się na bazie szkół. Mieszkańcy gminy mogą trenować piłkę nożną w Klubie 

„GROM” oraz strzelectwo sportowe w ramach Klubu Strzeleckiego Ligii Obrony Kraju. Gmina 

Kąkolewnica stawia na rozwój infrastruktury sportowej, która systematycznie jest uzupełniana. W centrum 

gminy znajduje się stadion sportowy z 500 miejscami siedzącymi. Uzupełnieniem bazy sportowej jest 

boisko ORLIK w Kąkolewnicy, będące przykładem nowoczesnej infrastruktury sportowej, przeznaczone 

do aktywnego uprawiania sportu. Kolejną mocną stronę stanowi rozwinięta sieć drogowa z przebiegającą 

przez teren gminy drogą krajową nr 19 Białystok – Lublin – Rzeszów, która jest jednym z najważniejszych 

elementów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesów gospodarczych. Ponadto dobre warunki 

zagospodarowania przestrzennego gminy stanowią szanse dla jej dynamicznego rozwoju. Ogólnie 

rozmieszczenie i układ sieci osadniczej należy ocenić pozytywnie. Potencjał przyrodniczy gminy stanowi 

największy niematerialny zasób regionu, który powinien być uwzględniany w przyszłej polityce rozwoju. 

Czyste środowisko naturalne bez uciążliwego przemysłu, piękne krajobrazy, indywidualne rolnictwo z 

długimi tradycjami, produkujące zdrową żywność stwarzają znakomite warunki do rozwoju ekoturystyki i 

agroturystyki. 

Strategia rozwoju gminy to dokument strategiczny, który wyznacza główne kierunki rozwoju 

gminy oraz ułatwia jej zarządzaniem. Jej opracowanie niewątpliwie pomoże przy pozyskaniu środków 

finansowych na rozwój gminy m.in. z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 

Opracowanie Strategii ma za cel takie zdiagnozowanie stanu obecnego, aby możliwe było 

wyznaczenie najbardziej optymalnej drogi dla rozwoju gminy Kąkolewnica. Położono nacisk 
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równomiernie na szybki rozwój, jak i wyrównywanie różnic pomiędzy poszczególnymi terenami 

wchodzącymi w skład gminy. 

Całość Strategii rozpoczyna diagnoza obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy 

Kąkolewnica (część 1). Diagnozę rozpoczyna analiza w zakresie planowania strategicznego istotnego dla 

obszaru. Strategia Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023 jest spójna z priorytetami i celami 

dokumentów szczebla krajowego i regionalnego, określającymi główne kierunki polityki rozwoju, tj. 

Długookresową Strategią Rozwoju Kraju, Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, Strategią Rozwoju 

Kraju 2020 (średniookresową), Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Koncepcją 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Jednocześnie 

wskazano zgodności celów niniejszej Strategii ze Strategią Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2008-

2015, na terenie, którego położona jest gmina Kąkolewnica oraz zbieżność z dokumentami strategicznymi 

gminy Kąkolewnica. 

Podrozdziały od 1.2 do 1.7 stanowią „pogłębioną diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej gminy 

Kąkolewnica”, opisującą przestrzeń i środowisko (położenie gminy, charakterystykę siec osadniczej, opis 

zasobów naturalnych i kulturowych), sferę społeczną (demografia, rynek pracy, uczestnictwo w kulturze, 

współpraca międzynarodowa), sferę gospodarczą (główni pracodawcy, struktura podstawowych branż, 

ilość podmiotów gospodarczych, potencjał inwestycyjny, rolnictwo), infrastrukturę techniczną 

(infrastruktura komunikacyjna, ochrony środowiska, energetyczna), infrastrukturę społeczną 

(infrastruktura edukacyjna, sportowo-rekreacyjna, kultury, ochrony zdrowia) oraz zarządzanie, 

uwzględniające możliwości budżetowe gminy, planowanie strategiczne i kapitał społeczny. Każda z części 

pogłębionej diagnozy kończy się identyfikacją podstawowych problemów gminy z poszczególnych 

zakresów. Podsumowaniem przeprowadzonej diagnozy jest analiza SWOT, prezentująca mocne i słabe 

strony obszaru oraz zewnętrzne szanse i zagrożenia, która stanowi podstawę do sformułowania misji 

gminy, celów strategicznych i operacyjnych. 

Część 2 niniejszej Strategii stanowi właściwy plan strategiczny gminy Kąkolewnica, zawierający 

misję i wizję gminy.  W świetle wizji w 2023 roku gmina Kąkolewnica wykorzystała swoją szansę, 

która wynika z korzystnego położenia, rozwoju gospodarczego i zewnętrznego finansowania. Gmina 

posiada: 

 Konkurencyjną i dochodową gospodarkę. 

 Nowoczesną infrastrukturę. 

 Rozwinięty kapitał ludzki i społeczny. 
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Misją gminy Kąkolewnica jest sentencja, która najlepiej ujmuje główne kierunki działania 

samorządu oraz wszystkich innych podmiotów zlokalizowanych na terenie gminy, jednocześnie w zwięzły 

sposób wskazując priorytety działalności w najbliższych latach, będąc podsumowaniem całej 

opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023. Misją gminy Kąkolewnica jest 

poprawa warunków życia mieszkańców, poprzez lepiej funkcjonującą gospodarkę i poprawę stanu 

infrastruktury oraz wszechstronny rozwój osobisty mieszkańców. 

Podrozdziały 2.3-2.5 to prezentacja celów strategicznych, celów operacyjnych i działań, będące 

konkretnym nakazem realizacji dla samorządu gminnego. W procesie planowania strategicznego, na 

podstawie przeprowadzonych analiz wyodrębniono następujące cele strategiczne: 

 Cel strategiczny 1. Wzrost konkurencyjności i dochodowości gospodarki.  

Z przeprowadzonej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Kąkolewnica, w tym z analizy 

SWOT wynika, iż gmina powinna podjąć działania zmierzające do wzrostu konkurencyjności  

i dochodowości lokalnej gospodarki, skupiającej się na budowie konkurencyjnego i dochodowego 

rolnictwa, rozwoju sektora przedsiębiorstw, rozwoju turystyki i agroturystyki oraz rozwoju infrastruktury 

poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną gminy. 

Cel strategiczny nr 1 zakłada wzrost konkurencyjności i dochodowości gospodarki, będącej 

wyznacznikiem jakości życia mieszkańców gminy. Istotne tu jest wypracowanie wysokiej atrakcyjności 

gospodarczej i inwestycyjnej gminy, przekładającej się m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój 

sektora przedsiębiorstw będących symulatorem postępu, modernizację rolnictwa, dostosowując je  

do uwarunkowań gospodarki rynkowej, przyciągnięciu inwestycji, które poszukują lokalizacji 

umożliwiającej dynamiczny rozwój.  

 Cel strategiczny 2. Nowoczesna infrastruktura. 

Rozwój gospodarczy uzależniony jest w dużej mierze od wyposażenia obszaru w podstawową 

infrastrukturę techniczną i społeczną. Z przeprowadzonych analiz wynika, że gmina Kąkolewnica wymaga 

doposażenia w nowoczesną infrastrukturę techniczną i społeczną, która w znaczy sposób poprawi warunki 

życia jej mieszkańców i funkcjonowanie lokalnej gospodarki, jak również wpłynie na wzrost atrakcyjności 

inwestycyjnej i turystycznej gminy. W gminie Kąkolewnica należy zapewnić odpowiednią jakość dróg 

lokalnych dla ułatwienia funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zachęcenia do przyjazdu turystów. 

Niezwykle ważne jest zadbanie o rozwój i poprawę infrastruktury ochrony środowiska, gdyż czyste gleby  

i wody stanowią podstawowy atut gminy. Brak dbałości o tę sferę może utrudnić prowadzenie gospodarki 

rolnej na wysokim poziomie oraz rozwijanie turystyki. Ważne jest podjęcie działań zmierzających  

do rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i edukacyjnej, tworzenia nowoczesnych centrów 

miejscowości dla poprawy oferty kulturalnej i wzrostu dostępności do kultury, warunków kształcenia, 

dostępu do wiedzy, pomocy społecznej, wpływające na podnoszenie atrakcyjności regionu, jako miejsca 
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do inwestowania i przebywania. Priorytetem dla gminy Kąkolewnica staje się również zachowanie 

dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne o zasięgu lokalnym, 

zmniejszające negatywne skutki cywilizacji: budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 

właściwa gospodarka odpadami, wdrażanie technologii OZE i promowanie gospodarki niskoemisyjnej.  

 Cel strategiczny 3. Wszechstronny rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

W obliczu coraz silniejszej globalnej konkurencji, kapitał ludzki o odpowiednio wysokich kompetencjach 

dostosowanych do wyzwań zmieniającej się rzeczywistości stanowi jeden z nieodzownych warunków 

szybkiego rozwoju gospodarczego oraz, co za tym idzie, poprawy jakości życia obywateli. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że gmina Kąkolewnica dysponuje znacznymi zasobami kapitału 

ludzkiego i społecznego. Należy w dalszym ciągu wspierać procesy związane z podnoszeniem poziomu  

i jakości wykształcenia mieszkańców, gdyż świadome i dobrze wyedukowane społeczeństwo jest obecnie 

najważniejszym zasobem konkurencyjnej gospodarki. Nieodłącznym elementem wszechstronnego rozwoju 

kapitału społecznego staje się potrzeba ciągłego rozwoju kultury. Ponadto jednym z wielu czynników 

decydujących o jakości kapitału ludzkiego w gminie Kąkolewnica jest stan zdrowia jego mieszkańców.  

W związku z czym, priorytetem gminy staje się rozwój systemu ochrony zdrowia poprawiający dostępność 

i jakość świadczonych usług medycznych oraz wsparcie systemu opieki nad ludźmi starszymi w postaci 

pomocy umożliwiającej jak najdłuższe, prawidłowe funkcjonowanie w środowisku lokalnym. 

W dokumencie wskazano na mechanizm wdrażania i monitorowania realizacji celów, co 

spowoduje, że Strategia jako plan operacyjny zostanie w całości wykonana oraz oczekiwane wskaźniki 

osiągnięć Strategii. Ponadto zaprezentowano główne źródła finansowania Strategii. Strategiczną część 

kończy raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych, których celem było zebranie wniosków i 

uwag dotyczących opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023. 

Jako lokalna społeczność, Rada Gminy Kąkolewnica, Wójt Gminy Kąkolewnica dostrzegając szanse 

jakie stoją przed Gminą w latach 2015 - 2023 przyjmują niniejszą Strategię. 
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1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Kąkolewnica 
 

1.1. Zgodność ze strategicznymi dokumentami 

Zgodnie z metodyką planowania strategicznego Strategia Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-

2023 powinna być zgodna z dokumentami wyższego rzędu, czyli z regionalnymi i krajowymi 

dokumentami strategicznymi, określającymi główne kierunki polityki rozwoju. Takie podejście zapewni 

także zgodność przyjętych założeń strategicznych z celami na poziomie europejskim, wskazanymi m.in. w 

Strategii Europa 2020.  

Dla potrzeb niniejszej analizy dokonano oceny zgodności celów z krajowymi dokumentami 

strategicznymi, w tym:  

 Długookresową Strategią Rozwoju Kraju, Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. 

 Strategią Rozwoju Kraju 2020 (średniookresową). 

 Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 

 Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 

 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

  

Jednocześnie analizie poddano zgodność celów dokumentami regionalnymi:  

 Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  

Ponadto przeprowadzono analizę zgodności celów Strategii z dokumentem strategicznym powiatu 

radzyńskiego, na terenie, którego położona jest gmina Kąkolewnica oraz wskazano zbieżność z 

dokumentami strategicznymi gminy Kąkolewnica. 

   

1.1.1. Powiązanie projektów i zadań z działaniami realizowanymi na terenie RP  

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności jest dokumentem  

określającym  główne  trendy,  wyzwania  i  scenariusze  rozwoju  społeczno – gospodarczego  kraju  oraz 

kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego  rozwoju, 

obejmującym okres co najmniej 15 lat. 

http://zds.kprm.gov.pl/dlugookresowa-strategia-rozwoju-kraju
http://strategia.lubelskie.pl/
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Celem głównym Strategii jest poprawa jakości życia Polaków (wzrost PKB na mieszkańca w relacji do 

najbogatszego państwa UE i zwiększenie spójności społecznej) dzięki stabilnemu, wysokiemu wzrostowi 

gospodarczemu, co pozwala na modernizację kraju, którego osiągnięcie jest możliwe dzięki podjęciu 

działań w trzech obszarach zadaniowych: 

 Konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji). 

 Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji). 

 Efektywności i sprawności państwa. 

 

Kierunki interwencji podporządkowane są schematowi trzech obszarów strategicznych, które 

zostały podzielone na osiem części (zgodnych ze strategicznymi celami rozwojowymi).  

Są to: 

I. W obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: 

1. Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna 

2. Polska Cyfrowa 

3. Kapitał ludzki 

4. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

II. W obszarze równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: 

5. Rozwój regionalny 

6. Transport 

III. W obszarze efektywności i sprawności państwa: 

7. Kapitał społeczny 

8. Sprawne państwo 

 

Cele zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023 zbieżne są z wyznaczonymi 

celami rozwojowymi w ramach trzech obszarów strategicznych:  

 Konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji). 

 Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji). 

 Efektywności i sprawności państwa. 

 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020  

Według Strategii Polska w roku 2020 to: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka i sprawne 

państwo. W efekcie, Polska w 2020 roku ma lepiej wykorzystywać posiadane potencjały gospodarcze, 

społeczne i instytucjonalne w celu zapewniania szybkiego rozwoju kraju i poprawy warunków życia 

ludności. 
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Celem głównym Strategii średniookresowej staje się wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 

społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz 

poprawę jakości życia ludności. 

Określono cele i działania w ramach trzech głównych obszarów interwencji, jakim są: 

 Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo. 

 Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka. 

 Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna. 

Cele Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023 bez wątpienia wpisują się w realizację 

celów rozwojowych wyznaczonych w ramach trzech obszarów strategicznych zawartych w Strategii 

Rozwoju Kraju 2020: 

 Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo. 

 Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka. 

 Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna. 

 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 

Zgodnie z wizją rozwoju regionalnego Polski w roku 2020 polskie regiony stanowić będą lepsze miejsce 

do życia dzięki podniesieniu poziomu i jakości życia oraz przez stworzenie takich ram gospodarczo-

społecznych i instytucjonalnych, które zwiększają szanse realizacji aspiracji i możliwości jednostek i 

wspólnot lokalnych. Polskie regiony będą silniejsze gospodarczo, lepiej zintegrowane gospodarczo, 

społecznie i przestrzennie oraz bardziej samorządne w wyniku procesu decentralizacji i szerszego 

urzeczywistniania zasady partnerstwa i subsydiarności, charakteryzować będą je cechy: 

 Konkurencyjność i innowacyjność. 

 Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna. 

 Skuteczność, efektywność i partnerstwo w realizacji celów rozwojowych. 

 Bezpieczeństwo ekologiczne, wysoki poziom i skuteczność ochrony środowiska oraz zasobów 

przyrodniczych. 

 

Przyjęto, że celem strategicznym polityki regionalnej jest: Efektywne wykorzystywanie specyficznych 

regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – 

wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. 

Wyznaczono następujące cele polityki regionalnej do 2020 roku: 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”). 
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2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych 

(„spójność”). 

3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”). 

 

Cele zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023 są komplementarne z 

następującymi celami polityki regionalnej do 2020 roku: 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”). 

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych 

(„spójność”). 

 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

KPZK 2030 jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania 

przestrzennego kraju, który określa cel strategiczny polityki rozwoju przestrzennego: Efektywne 

wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania 

ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania 

państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie. Dla 

osiągnięcia powyższego celu, określono 6 następujących celów: 

Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej 

poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego 

sprzyjającej spójności. 

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie 

integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich 

terytoriów. 

Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 

infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości 

środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

Cel 5. Zwiększanie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności 

obronne państwa, 
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Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Strategia Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023 uwzględnia założenia i wymogi określone 

w KPZK 2030. Niniejsza Strategia spójna jest z następującymi celami polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju w horyzoncie roku 2030 poprzez nawiązanie do następujących założeń 

polityki przestrzennej: 

 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie 

integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego 

wszystkich terytoriów. 

 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 

infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) to dokument, który 

opracowano na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych 

Komisji Europejskiej.  

Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie 

zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów 

wiejskich.  

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wskazano na sześć priorytetów 

wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich:  

P1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.  

P2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we 

wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego 

zarządzania lasami.  

P3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.  
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P4: Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem. 

P5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, 

spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu. 

P6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich.  

Cele wyznaczone w Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023 są zbieżne przede 

wszystkim z założeniami priorytetu P6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa 

oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, 6A) Ułatwianie różnicowania działalności, 

zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy – działanie M06 - Rozwój 

gospodarstw i działalności gospodarczej (art. 19) oraz 6B) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach 

wiejskich – działania: M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (art. 20) i M19 – 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność) (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013). 

 

1.1.2. Powiązanie projektów i zadań z działaniami realizowanymi na terenie województwa 

lubelskiego 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego jest najważniejszym dokumentem programowym, który 

określa wizję rozwoju oraz cele i kierunki rozwoju województwa lubelskiego. W horyzoncie 2020 r. (z 

perspektywą do 2030 roku) strategiczne cele rozwoju regionu lubelskiego, których realizacji będą służyły 

działania samorządu województwa, są określone następująco: 

1. Wzmacnianie urbanizacji regionu. 

2. Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich. 

3.    Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, 

przedsiębiorczości i innowacyjności regionu. 

4.    Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu. 

Poszczególne cele strategiczne będą realizowane dzięki osiąganiu następujących celów operacyjnych: 

 Cel strategiczny 1: Wzmacnianie urbanizacji regionu 

1.1. Rozwijanie funkcji metropolitalnych Lublina jako głównego ośrodka Polski Wschodniej, 

koncentrującego gospodarcze, naukowe i kulturalne kontakty ze światem, zwłaszcza ze wschodnimi 

sąsiadami. 
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1.2. Wspieranie ponadlokalnych funkcji miast (np. naukowych, akademickich, kulturalnych, 

turystycznych), które przyczyniają się do dynamizacji rozwoju tych miast i otaczających je obszarów. 

1.3. Poprawa skomunikowania Lublina z obszarami metropolitalnymi Polski i zagranicy. 

 Cel strategiczny 2: Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich 

2.1. Poprawa warunków dla wzrostu konkurencyjności i towarowości gospodarstw przez m.in. 

promowanie i wspieranie scalania gruntów i powiększania obszaru gospodarstw, poprawę struktury 

gospodarstw i przyspieszenie przepływu ziemi do gospodarstw większych obszarowo i nastawionych 

na produkcję towarową. 

2.2. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego pozwalający na wykorzystanie istniejącego potencjału 

surowcowego regionu. 

2.3. Wzmocnienie doradztwa rolniczego oraz promowanie i wspieranie inicjatyw współpracy rolników 

i mieszkańców wsi (grupy producenckie, spółdzielnie itp.). 

2.4. Wspieranie przedsiębiorczości na wsi i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na obszarach 

wiejskich w najbardziej efektywnych sektorach gospodarki (głównie usług, w tym usług dla rolnictwa). 

2.5. Wyposażanie obszarów wiejskich w infrastrukturę transportową, komunalną i energetyczną w 

sposób skoordynowany z innymi przedsięwzięciami i spójny wewnętrznie. 

 Cel strategiczny 3: Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania 

technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu 

3.1. Wspieranie najbardziej perspektywicznych kierunków badań i komercjalizacji ich wyników. 

3.2. Wspieranie kierunków kształcenia na poziomie wyższym szczególnie istotnych dla przyszłego 

rynku pracy regionu oraz mających unikatowe znaczenie w skali ponadregionalnej. 

3.3. Stworzenie systemu wsparcia naukowego, eksperckiego i wdrożeniowego na rzecz rozwoju 

wybranych sektorów gospodarki. 

3.4. Rozwijanie systemu kształcenia dostosowanego do specyfiki regionu. 

3.5. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. 

3.6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
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 Cel strategiczny 4: Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu 

4.1. Poprawa wewnętrznego skomunikowania regionu dzięki powiązaniu jego najważniejszych miast 

sprawną siecią drogową, budowaną w pierwszej kolejności tam, gdzie jej niedoskonałość jest barierą 

rozwoju. 

4.2. Wspieranie włączenia społecznego. 

4.3. Wzmacnianie społecznej tożsamości regionalnej i rozwijanie więzi współpracy 

wewnątrzregionalnej m.in. przez odwoływanie się do tradycji wielokulturowości i włączaniu jej do 

regionalnych programów edukacyjnych i selektywnie wspieranych działań kulturotwórczych oraz 

stymulowanie podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, organizacyjnych, 

edukacyjnych. 

4.4. Przełamywanie niekorzystnych efektów przygranicznego położenia regionu. 

4.5. Racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i 

rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego. 

W SRWL wyznaczono 7 Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI). Stanowią one przestrzenne 

odzwierciedlenie potencjałów i problemów rozwojowych zidentyfikowanych na obszarze województwa 

lubelskiego. Priorytetowymi OSI dla Samorządu Województwa są: 

 Lubelski Obszar Metropolitalny (LOM). 

 Miasta subregionalne. 

 Obszary przygraniczne. 

 Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych. 

 Obszary potencjalnej eksploatacji złóż kopalin. 

 Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych. 

 Nowoczesna wieś. 

 

Delimitacja i zaklasyfikowanie określonych jednostek do OSI, preferuje je w zakresie realizacji 

określonych dla danego OSI działań, nie wykluczając tym samym udziału sąsiednich jednostek 

(obszarów). Udział ten będzie możliwy w przypadku uzasadnionej współpracy dla rozwiązywania 

problemów, które występują na obszarach włączonych do OSI. 
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Gmina Kąkolewnica została zaklasyfikowana do dwóch Obszarów Strategicznej Interwencji: 

 OBSZARY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ZASOBÓW WODNYCH 

Typ obszarów: obszary funkcjonalne – problemowe o randze regionalnej, wymagające działań 

naprawczych w zakresie gospodarki wodnej. 

Kryteria delimitacji: delimitacja granic w PZP WL. Doliny rzek: Wisły, Bugu, Wieprza (obszary 

zagrożone powodzią
1
 i podtopieniami), obszar oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna wraz ze zbiornikiem 

Oleśniki. 

Cechy obszaru: 

 Są to obszary wymagające modernizacji systemów melioracyjnych, budowy zbiorników 

retencyjnych i wielofunkcyjnych. 

 Wsparcie rozwoju tych obszarów będzie służyć rozwiązaniu problemów gospodarowania 

zasobami wodnymi i zrównoważonemu rozwojowi oraz wykorzystaniu specyficznego potencjału 

obszarów funkcjonalnych poprzez ograniczenie zagrożeń dla rozwoju funkcji gospodarczych i 

osadnictwa. 

 Miasta wyposażone w funkcje ponadlokalne i lokalne, jako ośrodki społeczno-gospodarcze, 

będące miejscem dostarczania usług, głównie w zakresie obsługi ludności i gospodarki rolnej; 

posiadające dodatkowo wykształcone specjalizacje rozwojowe, komunikacyjne, turystyczne; 

wspierające wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ocena ryzyka powodziowego wg KZGW 
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Rysunek 1 Obszar Strategicznej Interwencji – Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Interwencja powinna obejmować działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez 

eliminowanie zagrożeń powodziowych oraz będzie służyć zrównoważonemu rozwojowi funkcji 

ochronnych i gospodarczych (w np. tym turystycznych) na obszarach o różnym stanie 

zainwestowania i statusie ochrony przyrody i krajobrazu (korytarze ekologiczne o randze 

europejskiej i krajowej); rozwiązanie problemów konfliktowych narosłych w wyniku degradacji 

technicznej urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych, niedoboru zbiorników niezbędnych 

do przetrzymywania wody, jak też niedoinwestowania gospodarki komunalnej. 
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 NOWOCZESNA WIEŚ 

Typ obszaru: Obszary intensywnej produkcji rolniczej, obszar rozwoju gospodarki hodowlanej, obszar 

rozwoju gospodarki rybackiej. 

Kryteria delimitacji: delimitacja granic w PZP WL. 

 Obszary o najwyższej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (udział gleb najwyższych klas 

bonitacyjnych). 

 Obszary dużej koncentracji gospodarstw hodowlanych i wysokim udziale trwałych użytków 

zielonych w strukturze użytków rolnych. 

 Obszary dużej koncentracji gospodarstw rybackich. 

 

Cechy obszaru: 

 Obszary charakteryzują się wysoce zróżnicowanym stanem zainwestowania i zagospodarowania 

przestrzeni rolniczej, z enklawami zaawansowanych specjalizacji wysokotowarowej produkcji 

rolnej oraz drobnotowarowej i niedoinwestowanej gospodarki rolnej. 

 Obszar północny charakteryzuje się najwyższą w regionie towarowością gospodarstw rolnych, 

ukierunkowanych głównie na produkcję zbóż i ziemniaków oraz hodowlę trzody chlewnej, bydła 

mlecznego i rzeźnego oraz drobiu, a także koncentracją zakładów branży mięsnej, mleczarskiej 

oraz zbożowo-młynarskiej. 

 Obszar rozwoju intensywnej produkcji rolniczej charakteryzuje się koncentracją zwartych areałów 

gleb o najwyższej przydatności dla produkcji żywności i roślin przemysłowych oraz szczególnie 

przydatnych dla rozwoju rolnictwa towarowego, a także koncentracją zakładów branży zbożowo-

młynarskiej, cukrowej, tytoniowej, piwowarskiej, gorzelniczej, piekarniczo-cukierniczej, 

owocowo-warzywnej, zielarskiej oraz mięsnej. 

 Obszar rybacki charakteryzują duże zasoby obiektów, rezerwy obszarów ogroblowanych 

(możliwych do wykorzystania w gospodarce rybackiej) oraz tradycje hodowli ryb. 
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Rysunek 2 Obszar Strategicznej Interwencji – Nowoczesna wieś 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Interwencja powinna obejmować działania mające na celu wsparcie inicjatyw na rzecz edukacji i 

podnoszenia kompetencji rolników, wsparcie tworzenia i rozwoju rynków hurtowych produktów 

rolnych, wsparcie rozwoju grup producenckich, wsparcie rozwoju zakładów przetwórstwa, 

zakładów branży mięsnej i mleczarskiej, wsparcie rozwoju infrastruktury gospodarki rybackiej, 

uzupełnienie sieci dróg i wyposażenia w infrastrukturę komunalną oraz zaplecza sanitarnego, 

rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej w celu umożliwienia 

poboru zwiększonej ilości energii ze źródeł rozproszonych. 
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Cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023 są zbieżne 

następującymi celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego:  

 Cel strategiczny 2: Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich. 

 Cel strategiczny 3: Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania 

technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu. 

 Cel strategiczny 4: Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu. 

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  

Dokument stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, uwzględniając przy tym pożądane 

kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. 

Realizacja programu operacyjnego przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w Strategii „Europa 

2020” w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 

poprzez stymulowanie wzrostu gospodarczego i zwiększanie wydajności małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP). Za cel główny RPO WL 2014-2020 przyjęto: Podniesienie konkurencyjności 

regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. 

Cel główny będzie osiągany przez interwencję w ramach 13 Osi Priorytetowych, obejmujących 10 celów 

tematycznych pakietu legislacyjnego UE. Wyznaczono następujące osie priorytetowe: 

 Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje. 

Priorytet inwestycyjny 1a: Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do 

osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w 

szczególności tych, które leżą w interesie Europy. 

Cel priorytetu: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. 

Priorytet inwestycyjny 1b: Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie 

powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem 

szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, 

transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, 

tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, 

oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej 

walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w 

dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym 

przeznaczeniu. 

Cel priorytetu: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. 
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 Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe lubelskie. 

Priorytet inwestycyjny 2c: Wzmocnienie  zastosowań  TIK  dla  e-administracji,   e-uczenia  się,  e-

włączenia  społecznego, e-kultury i e-zdrowia. 

Cel priorytetu: Zwiększony poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych  w  

administracji  publicznej. 

 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw. 

Priorytet inwestycyjny 3a: Promowanie  przedsiębiorczości,  w  szczególności  poprzez  ułatwianie  

gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym 

również poprzez inkubatory przedsiębiorczości. 

Cel priorytetu: Lepsze warunki do rozwoju MŚP. 

Priorytet inwestycyjny 3b: Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w 

szczególności w celu umiędzynarodowienia. 

Cel priorytetu: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP. 

Priorytet inwestycyjny 3c: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie 

rozwoju produktów i usług. 

Cel priorytetu: Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP. 

 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku. 

Priorytet inwestycyjny 4a: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych. 

Cel priorytetu: Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

 Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. 

Priorytet inwestycyjny 4b: Promowanie  efektywności  energetycznej  i  korzystania  z odnawialnych  

źródeł  energii w przedsiębiorstwach. 

Cel priorytetu: Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach. 

Priorytet inwestycyjny 4c: Wspieranie  efektywności  energetycznej,  inteligentnego  zarządzania  energią  

i wykorzystania odnawialnych  źródeł  energii  w  infrastrukturze  publicznej,  w  tym  w  budynkach  

publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. 
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Cel priorytetu: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 

Priorytet inwestycyjny 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 priorytetu: Poprawiona jakość powietrza. 

 Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. 

Priorytet inwestycyjny 5b: Wspieranie  inwestycji  ukierunkowanych  na  konkretne  rodzaje  zagrożeń  

przy  jednoczesnym zwiększeniu  odporności  na  klęski  i  katastrofy  i  rozwijaniu systemów  zarządzania  

klęskami i katastrofami. 

Cel priorytetu: Zwiększone bezpieczeństwo powodziowe w regionie. 

Priorytet inwestycyjny 6a: Inwestowanie  w  sektor  gospodarki  odpadami  celem  wypełnienia  

zobowiązań  określonych w dorobku   prawnym   Unii   w   zakresie środowiska  oraz  zaspokojenia  

wykraczających  poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie. 

Cel priorytetu: Sprawny system selektywnej zbiórki odpadów w oparciu o instalacje regionalne. 

Priorytet inwestycyjny 6b: Inwestowanie  w  sektor  gospodarki  wodnej  celem  wypełnienia  

zobowiązań  określonych w   dorobku   prawnym   Unii   w   zakresie środowiska  oraz  zaspokojenia  

wykraczających  poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie. 

Cel priorytetu: Realizacja zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w aglomeracjach 2 – 

10 tys. RLM. 

 Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

Priorytet inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego. 

Cel priorytetu: Zwiększona dostępność zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu. 

Priorytet inwestycyjny 6d: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja 

gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną 

infrastrukturę. 

Cel priorytetu: Wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w regionie. 
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 Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport. 

Priorytet inwestycyjny 7b: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych 

i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. 

Cel priorytetu: Zwiększona dostępność drogowa w regionie. 

Priorytet inwestycyjny 7d: Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych 

systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu. 

Cel priorytetu: Zwiększona dostępność kolejowa w regionie. 

 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy. 

Priorytet inwestycyjny 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 na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników. 

Cele priorytetu: 

1. Zwiększenie  zatrudnienia  osób  znajdujących  się  w  szczególnie  trudnej  sytuacji na rynku 

pracy  (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale 

bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych). 

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. 

 

Priorytet inwestycyjny 8iii: Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w 

tym innowacyjnych mikro-, małych i  średnich przedsiębiorstw. 

Cel priorytetu: Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie. 

Priorytet inwestycyjny 8iv: Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 

zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości 

wynagrodzeń za taką samą pracę. 

Cel priorytetu: Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do 3 lat. 
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 Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian. 

Priorytet inwestycyjny 8v: Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. 

Cele priorytetu: 

1. Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MŚP, które skorzystały z usług rozwojowych. 

2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu 

outplacement. 

Priorytet inwestycyjny 8vi: Aktywne i zdrowe starzenie się. 

Cel priorytetu: Zwiększenie liczby realizowanych programów zdrowotnych w zakresie chorób negatywnie 

wpływających na rynek pracy. 

 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne. 

Priorytet inwestycyjny 9i: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans  oraz 

aktywnego  uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. 

Cel priorytetu: Wzrost  integracji  społecznej  oraz  poprawa  dostępu  do  rynku  pracy  osób  

wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację 

kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. 

Priorytet inwestycyjny 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości 

usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

Cele priorytetu: 

1. Wzrost  dostępności  wysokiej  jakości  usług  społecznych  użyteczności  publicznej, w 

szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. 

2. Wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym w regionie. 

 

Priorytet inwestycyjny 9v: Wspieranie  przedsiębiorczości  społecznej  i  integracji  zawodowej  w  

przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do 

zatrudnienia. 

Cel priorytetu: Rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej, w tym wzrost zatrudnialności w sektorze 

ekonomii społecznej w regionie. 
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 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. 

Priorytet inwestycyjny 10i: Ograniczenie  i  zapobieganie  przedwczesnemu  kończeniu  nauki  szkolnej  

oraz  zapewnianie równego  dostępu  do  dobrej  jakości  wczesnej  edukacji  elementarnej  oraz  

kształcenia podstawowego,  gimnazjalnego  i  ponadgimnazjalnego,  z  uwzględnieniem  formalnych, 

nieformalnych    i    pozaformalnych ścieżek  kształcenia  umożliwiających  ponowne  podjęcie kształcenia 

i szkolenia. 

Cele priorytetu:  

1. Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolne. 

2. Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych,  właściwych postaw i umiejętności niezbędnych 

na rynku pracy, oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze  

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

Priorytet inwestycyjny 10iii: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe  życie o charakterze 

formalnym, nieformalnym i pozaformalnym  wszystkich  grup  wiekowych,  poszerzanie  wiedzy,  

podnoszenie  umiejętności i kompetencji  siły  roboczej    oraz    promowanie    elastycznych ścieżek 

kształcenia,  w  tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji. 

Cel priorytetu: Zwiększenie liczby osób dorosłych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 

adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy. 

Priorytet inwestycyjny 10iv: Lepsze  dostosowanie  systemów  kształcenia  i  szkolenia  do  potrzeb  

rynku  pracy,  ułatwianie przechodzenia z etapu  kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania 

umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 

praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 

Cele priorytetu:  

1. Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności 

kształcenia zawodowego w regionie. 

2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań 

regionalnego i krajowego rynku pracy. 

 

 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna. 

Priorytet inwestycyjny 9a: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do 

rozwoju krajowego, regionalnego i  lokalnego,  zmniejszania  nierówności  w zakresie  stanu  zdrowia, 
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promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i 

rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych. 

Cele priorytetu: 

1. Zwiększona dostępność usług zdrowotnych. 

2. Zwiększona dostępność usług społecznych. 

 

Priorytet inwestycyjny 9b: Wspieranie  rewitalizacji  fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności na obszarach miejskich i wiejskich. 

Cel priorytetu: Wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na 

ograniczenie ubóstwa w regionie 

Priorytet inwestycyjny 10a: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 

zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowe. 

Cele priorytetu: 

1. Zwiększona dostępność edukacji przedszkolnej. 

2. Lepsze warunki kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

3. Lepsze warunki edukacji ogólnej. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023 jest spójna z powyższymi osiami 

priorytetowymi i wyznaczonymi w ich ramach priorytetami inwestycyjnymi i celami w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w szczególności z: 

 Osią Priorytetową 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw. 

 Osią Priorytetową 4 Energia przyjazna środowisku. 

 Osią Priorytetową 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. 

 Osią Priorytetową 9 Rynek pracy. 

 Osią Priorytetową 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian. 

 Osią Priorytetową 11 Włączenie społeczne. 

 Osią Priorytetową 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. 

 Osią Priorytetową 13 Infrastruktura społeczna. 
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1.1.3. Powiązanie projektów i zadań z działaniami realizowanymi na terenie powiatu 

radzyńskiego 

 Strategia Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2008-2015 

W dokumencie określono misję powiatu - „Misją powiatu radzyńskiego jest podniesienie poziomu życia 

mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój oraz poprawę konkurencyjności powiatu”. Misja będzie 

możliwa do spełnienia dzięki realizacji następujących priorytetów i wyznaczonych celów operacyjnych: 

 Priorytet 1: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej powiatu. 

Cel operacyjny 1.1. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu, 

Cel operacyjny1.2. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność turystyczną powiatu, 

Cel operacyjny 1.3. Promocja oraz rozwój współpracy międzynarodowej powiatu. 

 Priorytet 2: Wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości mieszkańców powiatu. 

Cel operacyjny 2.1. Poprawa efektywności sektora rolnego oraz różnicowanie działalności 

gospodarstw rolnych, 

Cel operacyjny 2.2. Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie, 

Cel operacyjny 2.3. Rozwój instytucji rynku pracy i aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. 

 Priorytet 3: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego w powiecie. 

Cel operacyjny 3.1. Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców powiatu, 

Cel operacyjny 3.2. Rozwój kultury i kapitału społecznego w powiecie. 

 Priorytet 4: Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ograniczenie zjawisk wykluczenia 

społecznego w powiecie. 

Cel operacyjny 4.1. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz ograniczenie zjawisk 

wykluczenia społecznego, 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i jakości rządzenia w powiecie. 

Wyznaczone cele strategiczne i operacyjne w Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-

2023 spójne są ze wszystkim priorytetami rozwoju powiatu radzyńskiego wyznaczonymi w Strategii 

Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2008-2015: 

 Priorytet 1: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej powiatu. 

 Priorytet 2: Wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości mieszkańców powiatu. 

 Priorytet 3: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego w powiecie. 
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 Priorytet 4: Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ograniczenie zjawisk wykluczenia społecznego 

w powiecie. 

 

1.1.4. Powiązanie projektów i zadań z działaniami realizowanymi na terenie gminy 

Kąkolewnica  

„Strategia Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023” została opracowana m.in.  

na podstawie generalnych założeń już istniejących dokumentów gminy Kąkolewnica. Dlatego też, przyjęte 

w niniejszym opracowaniu cele i zadania do realizacji w latach 2015-2023 wpisują się  

w priorytety i cele określone w dokumentach gminnych, takich jak: Strategia Rozwoju Gminy Kąkolewnica 

Wschodnia na lata 2008-2015, Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości i Komunikacji Marki Gminy 

Kąkolewnica, Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Kąkolewnica Wschodnia, Plan 

gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kąkolewnica, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kąkolewnica, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kąkolewnica. 

 

 

1.2. Przestrzeń i środowisko 

 

1.2.1. Położenie gminy Kąkolewnica w powiecie, województwie i kraju 

Gmina Kąkolewnica to gmina wiejska, położona w północnej części województwa lubelskiego,  

w powiecie radzyńskim. Gmina leży ok. 145 km na wschód od Warszawy oraz ok. 90 km na północ  

od Lublina. Centrum administracyjne gminy, miejscowość Kąkolewnica, znajduje się mniej więcej  

w połowie drogi pomiędzy dwoma średnimi ośrodkami miejskimi – Radzyniem Podlaskim  

oraz Międzyrzecem Podlaskim. W latach 1973-2010 funkcjonowała pod nazwą Kąkolewnica Wschodnia. 

Od dnia1 stycznia 2011 r. gmina nosi nazwę Kąkolewnica; jednocześnie 4 miejscowości (Kąkolewnica 

Wschodnia, Kąkolewnica Południowa, Kąkolewnica Północna i Rudnik) zmieniły nazwę na Kąkolewnica 

z podziałem na 23 ulice. 
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Rysunek 3 Położenie gminy Kąkolewnica wśród innych gmin na terenie Polski 

 

 
Źródło: Opracowanie własne  

 

Gmina zajmuje obszar 147 km
2
 i jest jedną z największych gmin wchodzących w skład powiatu 

radzyńskiego (stanowi ponad 15,2% pow. powiatu). Graniczy z sześcioma gminami: 

 Drelów – od wschodu, 

 Łuków – od zachodu, 

 Międzyrzec Podlaski – od północy, 

 Radzyń Podlaski – od południa, 

 Trzebieszów – od północnego zachodu, 

 Ulan-Majorat – od południowego zachodu. 
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Rysunek 4 Położenie gminy Kąkolewnica w województwie lubelskim 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 5 Położenie gminy Kąkolewnica w powiecie radzyńskim 

 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Na terenie gminy Kąkolewnica znajduje się 20 sołectw: Brzozowica Duża, Brzozowica Mała, Grabowiec, 

Jurki, Kąkolewnica Południowa, Kąkolewnica Północna, Kąkolewnica Wschodnia, Lipniaki, Miłolas, 

Mościska, Olszewnica, Polskowola, Rudnik, Sokule, Turów, Wygnanka, Zosinowo, Żakowola Poprzeczna, 

Żakowola Radzyńska, Żakowola Stara. 
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Rysunek 6 Mapa gminy Kąkolewnica 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

 

1.2.2. Charakterystyka sieci osadniczej 

Gmina Kąkolewnica zajmuje obszar 14 749 ha i jest jedną z największych położonych na terenie powiatu 

radzyńskiego. Podzielona jest na 20 sołectw, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna, o charakterze 

rozproszonym. 

Najludniejszymi miejscowościami w gminie są: Kąkolewnica (będąca siedzibą gminy –  

2 388 mieszkańców), Brzozowica Duża (1 143 mieszkańców), Turów (1 138 mieszkańców).  

Wśród najmniej licznych ośrodków są: Miłolas (36 mieszkańców), Sokule (79 mieszkańców), Zosinowo 

(116 mieszkańców).  
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1.2.3. Opis zasobów naturalnych 

 Klimat 

Gmina Kąkolewnica leży w strefie klimatu umiarkowanego, o wpływach klimatu kontynentalnego. 

Znajduje się w dwóch dziedzinach klimatycznych: bialsko–łukowskiej (północno-zachodnia część gminy) 

oraz lubartowsko-parczewskiej (pozostała część gminy). Wpływ na kształtowanie się klimatu wywierają 

również masy powietrza polarno-morskiego. 

Średnia roczna temperatura powietrza w gminie wynosi +7,2°C. Średnia roczna liczba dni zimowych 

(temp. maks. 2°C) wynosi 54 dni, zaś bardzo mroźnych (poniżej -10°C) 27 dni. Okres wegetacyjny trwa 

średnio 200 – 210 dni (kwiecień-październik). Średnia roczna suma opadów waha się w granicach  

530 - 544 mm. Największe opady występują w miesiącach lipiec i sierpień, zaś najmniejsze w miesiącach 

grudzień-marzec. 

 Wody powierzchniowe i podziemne 

Zgodnie z podziałem hydrograficznym kraju, obszar gminy znajduje się w regionie wodnym  

Wisły Środkowej; w dużej części należy do zlewni lewostronnych dopływów Bugu granicznego Z14 

(zlewnia rzeki Krzny), a fragment południowej części gminy przynależy do zlewni Wieprza Z5  

(zlewnia rzeki Białka). 

Sieć wód powierzchniowych w gminie jest stosunkowo uboga. Tworzą ją: 

 Rzeka Krzna Południowa - przebiega w kierunku wschód–zachód w północnej części gminy  

na odcinku 7 km. 

 Kanał Wieprz–Krzna - przebiega przez wschodnią części gminy na długości 5,5 km. 

 Małe cieki naturalne. 

 Sieć rowów melioracyjnych. 

Południowe fragmenty gminy Kąkolewnica znajdują się w zasięgu oddziaływania zlewni proponowanej  

do objęcia statusem obszaru ochronnego o nazwie dorzecze Białki, należącej do zlewni Wieprza. 

Gmina Kąkolewnica położona jest na obszarze występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  

Nr 224 (Subzbiornik Podlasie), dla którego przewiduje się ustanowienie obszaru ochronnego (na podstawie 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, tj. Dz. U. z dnia 10 stycznia 2012 roku, poz. 145). Zbiornik 

obejmuje swym zasięgiem północną i północno–wschodnią część gminy, zajmując powierzchnię  

70,95 km
2
. Pozostała część gminy położona jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  

Nr 215 Subniecka Warszawska. Charakteryzuje się on wodami wgłębnymi w dużej części dobrze 

izolowanymi od zagrożeń z powierzchni terenu przez co wykazuje znaczne zróżnicowanie przestrzenne 

własności hydrogeologicznych i jakości wód. 
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 Warunki przyrodnicze 

Teren gminy Kąkolewnica jest prawie płaski, różnice wysokości nie przekraczają 20 m. Wschodnia część 

gminy znajduje się najniżej i obejmuje duże kompleksy łąk. Przez teren ten przebiega Kanał  

Wieprz-Krzna oraz sieć rowów melioracyjnych. Obszar wypełniony jest przeważnie torfami. 

Teren gminy charakteryzuje się dużym wskaźnikiem zalesienia. Lasy i zadrzewienia zajmują około 25% 

powierzchni gminy. W administracji Lasów Państwowych znajduje sie 2 319 ha, a pozostałą powierzchnię 

stanowią lasy prywatne będące pod nadzorem Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim. Za lasy 

szczególnie chronione uznano 279,75 ha lasów - są to lasy wodochronne, mające wpływ na regulacje 

stosunków hydrologicznych w zlewniach i na obszarach wododziałów. Zachodnia i północna część gminy 

leżąca w dorzeczu rzeki Krzny, obejmująca również kompleks leśny, jest miejscem planowanego 

Radzyńskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Obszar ten jest siedliskiem m.in. ptaków objętych 

ochroną gatunkową. 

 

Rysunek 7 Śródleśne powierzchnie zabagnione na terenie Leśnictwa Brzozowica 

 
Źródło: http://www.kakolewnica.lublin.pl/przewodnik_multimedialny 
 

Na przyrodniczy system gminy składa się: 

 Kompleks leśny położony w południowo-wschodniej części gminy – jest to największy kompleks 

na terenie gminy. Dominującym typem siedliskowym jest bór mieszany świeży i las mieszany,  

z niewielkimi obszarami boru mieszanego wilgotnego. W drzewostanie dominują sosna, dąb  
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i brzoza. Jest to las (poza siedliskiem boru mieszanego wilgotnego) bardzo atrakcyjny, dobrze 

naświetlony, o siedlisku i drzewostanie odpornym na zniszczenie oraz o korzystnym klimacie. 

 Kompleks leśny położony na północ i zachód od wsi Brzozowica Duża – na jego obszarze 

występuje siedlisko lasu mieszanego, boru mieszanego świeżego, boru mieszanego wilgotnego, 

lasu wilgotnego. W drzewostanie dominuje sosna, dąb, i brzoza. 

 Kompleks leśny położony na północ od wsi Grabowiec - występuje tu siedlisko boru mieszanego 

wilgotnego, boru świeżego, i olsu. W drzewostanie dominuje sosna, olcha i brzoza. Obszar jest 

mało dostępny, okresowo zbyt wilgotny. 

 Korytarz ekologiczny w dolinie rzeki Krzny Południowej - przebiega przez północną część gminy, 

z kierunku zachodniego na wschód, zdefiniowany doliną rzeki Krzna Południowa. 

 

Zachodnia i północna część gminy, obejmująca kompleksy leśne oraz dolinę Krzny, proponowane są  

do objęcia ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu. Obejmowałby on część gminy  

Radzyń Podlaski i został w projektach nazwany Radzyńskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. 

 

Rysunek 8 Dolina Krzny 

 
Źródło: http://www.kakolewnica.lublin.pl/przewodnik_multimedialny 
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Rysunek 9 Pradolina Wieprza 

 
 

Źródło: http://www.kakolewnica.lublin.pl/przewodnik_multimedialny 

 

 

 Flora i fauna 

W kompleksach leśnych na terenie gminy Kąkolewnica znajdują się takie gatunki drzew jak: sosna 

zwyczajna, dąb szypułkowy, brzoza, topola, osika, olsza czarna i grab. Występuje tutaj też rzadko 

spotykana w lasach na nizinach olsza szara, która zajmuje znaczną powierzchnię w lasach państwowych  

na terenie wsi Grabowiec. Na terenach bardziej wilgotnych siedlisk lokalnie znaleźć można jesiony  

i świerki. W śródleśnych torfowiskach i bagnach zlokalizowanych w gminie Kąkolewnica, występują 

rzadko spotykane, często reliktowe gatunki roślin, np. turzyca strunowa, wierzba lapońska i borówkolistna, 

brzoza niska. 

 

Na obszarze gminy stwierdzono obecność licznej i zróżnicowanej gatunkowo populacji ptaków,  

wśród której występują zarówno gatunki leśne (zięba, pokrzewka, kilka gatunków dzięciołów i drozdów, 

kukułka, gołąb grzywacz), polne (skowronek, pliszka żółta) jak i gatunki pobrzeży pól i lasów (wrona 

siwa, kruk). Faunę Kąkolewnicy reprezentują też: paź królowej, mieniak tęczowiec, paź żeglarz, ropucha, 

traszka, rzekotka drzewna, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata, kowalik, dudek, przepiórka, sowa 

płomykówka, sowa uszata, pójdźka, puchacz, wiewiórka, kuna leśna, kuna domowa, tchórz, borsuk, jeż 

wschodni, kilka gatunków nietoperzy, łasica, gronostaj, łoś, sarna, dzik, zając szarak, lis, kuropatwa. 
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 Surowce mineralne 

Gmina posiada duże możliwości w zakresie eksploatacji kruszywa naturalnego (głównie piasku). 

Obszarem perspektywicznym dla pozyskiwania kruszywa jest pasmo wzgórz w rejonie wsi Wygnanka. 

Prawdopodobieństwo występowania kruszywa istnieje wzdłuż łańcucha wzgórków z północy na południe 

gminy – od Wygnanki i Berezy. Niewielkie wyrobiska znajdują się również w zachodniej części gminy. 

Występują tu głównie piaski. 

 

 

1.2.4. Opis zasobów kulturowych 

Kąkolewnica jest starą wsią królewską, położoną niegdyś na pograniczu Korony i Wielkiego Księstwa 

Litewskiego. Należała do starostwa łukowskiego, dlatego też długo nie posiadała własnej parafii. 

Dzisiejsze granice gminy odpowiadają obszarowi dawnego starostwa łukowskiego. 

Zmiany w wyglądzie wsi Kąkolewnica nastąpiły w XVIII wieku, kiedy jej dzierżawcą był Filip Nereusz 

Szaniawski. Za jego czasów wniesiono drewniany kościół, a także przebudowano centrum wsi. Starosta 

chciał uczynić z Kąkolewnicy miasto, przede wszystkim z tego powodu, iż wieś otrzymała prawa miejskie 

mocą decyzji Sejmu Wielkiego. Jego plany przekreśliły rozbiory Polski, w wyniku których dobra 

kąkolewickie weszły w skład majątku cesarstwa Austro-Węgierskiego. Po klęsce kampanii napoleońskiej, 

tereny te zostały włączone do Królestwa Polskiego. 

W roku 1915 przez tereny gminy Kąkolewnica przemieszczały się oddziały I Brygady Legionów Józefa 

Piłsudskiego. Stoczona została bitwa pod Grabowcem, a polegli zostali pochowani na cmentarzu 

wojennym w Grabowcu. 

W 1944 roku na terenie wsi mieścił się sztab II Armii Wojska Polskiego. Wówczas to, na przełomie  

1944 i 1945 doszło w pobliskim lesie „Baran” do masowych mordów żołnierzy AK. 

 

Na terenie gminy Kąkolewnica znajduje się wiele obiektów zabytkowych. Są to m. in. budowle sakralne, 

cmentarze, stare budownictwo drewniane i murowane, kapliczki, aleje, m.in.: 

 Las „Baran” – miejsce tortur i mordów żołnierzy i partyzantów w 1944 roku. Po otwarciu 

umiejscowionych mogił w kwietniu 1990 r. i ekshumacji szczątków pomordowanych dokonano 

uroczystego pochówku na cmentarzu parafialnym w Kąkolewnicy. 
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Rysunek 10 Uroczysko „Baran” 

 
Źródło: http://www.kakolewnica.lublin.pl/przewodnik_multimedialny 

 

 Dawne założenia zespołu dworskiego w m. Rudnik. 

 Zespół kościoła parafialnego pw. św. Filipa Nerii w Kąkolewnicy, ze świątynią zbudowaną  

w 1870 roku, kaplicą z 1906 roku, brama - dzwonnica z II poł. XIX w. 

 

Rysunek 11 Kościół pw. św. Filipa Nerii w Kąkolewnicy 

 
Źródło: http://www.kakolewnica.lublin.pl/przewodnik_multimedialny 
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 „Sanktuarium Leśne” pw. św. Antoniego w Turowie, składające się z drewnianej kaplicy  

z 1830 roku, kaplicy murowanej z 1908 roku oraz dwóch kapliczek z 1908 roku. 

 Kościół pw. św. Antoniego w Turowie z 1937 roku. 

 Drewniany kościół pw. św. Jana Apostoła w Polskowoli z 1921 roku. 

 

Rysunek 12 Kościół pw. św. Jana Apostoła w Polskowoli 

 
Źródło: http://www.kakolewnica.lublin.pl/przewodnik_multimedialny 
 

Szczegółowy wykaz zabytków kultury z terenu gminy Kąkolewnica przedstawiono w tabelach poniżej.  

 

Tabela 1 Zabytki kultury z terenu gminy Kąkolewnica wpisane do ewidencji zabytków województwa 

lubelskiego 

Miejscowość Obiekt Numer rejestru zabytków 

Grabowiec 
cmentarz wojenny z I wojny światowej 

(austriacko-niemiecki), wraz z drzewostanem, 
A/1343 

Kąkolewnica Północna 
cmentarz katolicki (nieczynny), zw. „cmentarzem 

północnym”, wraz z drzewostanem 
A/1361 

Kąkolewnica Południowa 

zespół kościoła paraf. rzymskokat. pw. św. Filipa 

Nereusza: kościół, brama–dzwonnica, ogrodzenie 

placu przykościelnego, kostnica, plebania, 

drzewostan 

A/1329 

Polskowola 

zespół kościoła rzymskokat. pw. św. Jana 

Apostoła i Ew.: kościół, kostnica, otaczający 

drzewostan 

A/1334 

Wygnanka cmentarz epidemiczny, wraz z drzewostanem  A/587 
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Turów 

grodzisko wczesnośredniowieczne – stanowisko 

archeologiczne nr 2 AZP 

65-82/5  

C/159 

Źródło: Opracowanie na podst. danych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie 

 

 

Tabela 2 Zabytki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków 

Miejscowość Obiekt 

Brzozowica Duża Kapliczka przy wjeździe- 1934 r. 

Brzozowica Duża Kapliczka przy lesie –XIX w. 

Brzozowica Duża Kopiec Piłsudskiego –1936 

Brzozowica Duża Grota Matki Boskiej – 1943 r. 

Brzozowica Duża Domy drewniane z XIX i XX wieku 

Brzozowica Duża Stodoły drewniane z XIX i XX wieku 

Brzozowica Duża Spichlerze drewniane z XIX i XX wieku 

Brzozowica Mała Kapliczka - lata 30. ubiegłego wieku 

Grabowiec Cmentarz wojenny ekumeniczny 

Grabowiec Kapliczka przydrożna 

Grabowiec Dawny dwór (obecnie szkoła) 

Grabowiec Dom drewniany 

Jurki Kaplica Matki Bożej Szkaplerznej z 1863 r. 

Jurki Zespół podworski 

Jurki Kapliczka 

Jurki Spichlerze drewniane  

Jurki Stodoła drewniana 

Kąkolewnica Założenie dworsko-ogrodowe 

Kąkolewnica Kapliczki przydrożne 

Kąkolewnica Domy drewniane 

Kąkolewnica Spichlerze i stodoły drewniane 

Kąkolewnica Cmentarz parafialny rzymskokatolicki 

Kąkolewnica Mogiła zbiorowa z II wojny światowej (Uroczysko Baran) 

Kąkolewnica Kapliczki przydrożne 

Lipniaki Domy drewniane 

Lipniaki Spichlerze drewniane 

Mościska Kapliczka przydrożna mur., pocz. XX w. 

Mościska Dom drewniany 

Miłolas Pomnik żołnierzy AK 1992 r. 

Olszewnica Kapliczki przydrożne 

Olszewnica Domy drewniane 

Olszewnica Spichlerz drewniany 

Polskowola Domy drewniane 

Polskowola Cmentarz prawosławny nieczynny 

Polskowola Cmentarz rzymskokatolicki 1920 r. 

Polskowola Kapliczki przydrożne 
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Sokule Kapliczka przydrożna murowana 1909 r. 

Sokule Domy drewniane 

Sokule Stodoła drewniana 

Turów Kapliczki murowane 

Turów Kapliczka przydrożna murowana 1924 r. 

Turów Cmentarz rzym. – kat. z 1. poł. XX w. 

Turów Pozostałości zespołu dworsko-ogrodowego 

Turów Domy drewniane 

Turów Spichlerze drewniane 

Wygnanka Kapliczki przydrożne 

Wygnanka Domy drewniane 

Wygnanka Spichlerze drewniane 

Zosinowo Dom drewniany 

Zosinowo Spichlerze drewniane 

Zosinowo Stodoła i obora drewniana 

Żakowola Poprzeczna Domy drewniane 

Żakowola Poprzeczna Spichlerz drewniany 

Żakowola Radzyńska Domy drewniane 

Żakowola Radzyńska Kapliczka przydrożna murowana pocz. XX w. 

Żakowola Stara Kapliczki przydrożne 

Żakowola Stara Domy drewniane 

Źródło: Opracowanie na podst. „Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kąkolewnica na lata 2013-2016” 

 

 

1.2.5. Identyfikacja podstawowych problemów 

Na podstawie analizy danych dotyczących zagadnień z obszaru „Przestrzeń i środowisko” dokonano 

identyfikacji podstawowych problemów rozwoju gminy Kąkolewnica w tym zakresie. Najistotniejsze 

problemy zostały przedstawione i skategoryzowane pod względem ważności w poniższej tabeli.  

Tabela 3 Przestrzeń i środowisko – identyfikacja podstawowych problemów 
Problem Kategoria ważności 

Peryferyjne położenie gminy na tzw. ścianie wschodniej, jednej z najuboższych 

części Polski i Unii Europejskiej. 

II 

Rozproszona sieć osadnicza. II 

Niewykorzystanie bogatych zasobów przyrodniczych i historycznych. III 

Niedostateczna infrastruktura turystyczna związana z zasobami historycznymi  

i przyrodniczymi. 

III 

Objaśnienia: Stopniowanie ważności: I – ważne problemy; II – ważniejsze problemy; III- najważniejsze problemy 
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1.3. Sfera społeczna 

 

1.3.1. Demografia 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2014 r. gminę Kąkolewnica zamieszkiwało 

8 297 mieszkańców, w tym 4 208 mężczyzn i 4 089 kobiet. Stanowi to 13,7 % ludności powiatu 

radzyńskiego (60 606 mieszkańców). Gęstość zaludnienia w gminie wyniosła 57 osób/km
2
. 

  

Tabela 4 Zestawienie danych demograficznych na lata 2008-2014 (wg faktycznego miejsca 

zamieszkania) 

Rok Dane demograficzne 

Liczba ludności 
Gęstość 

zaludnienia 

Przyrost naturalny  

na 1 000 ludności 
Saldo migracji 

2008 8 424 57 -2,2 -34 

2009 8 411 57 -0,1 -27 

2010 8 534 58 -1,9 -13 

2011 8 484 58 -2,7 -27 

2012 8 456 57 0,0 -38 

2013 8 372 57 0,0 -43 

2014 8 297 56 -1,4 -67 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

  

 

Wykres 1 Stan ludności w gminie Kąkolewnica w latach 2008-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

  

Na podstawie analizy danych dotyczących ludności z lat 2008-2014 można zauważyć, że charakteryzuje  

ją tendencja malejąca. Jest to spowodowane przede wszystkim odpływem ludności - saldo migracji jest  

od wielu lat ujemne, w 2014 r. wyniosło - 67. 
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Analiza kierunków migracji wskazuje na ich wewnętrzny charakter. Saldo migracji zagranicznych waha 

się na poziomie bardzo niskim, prawie nieznaczącym dla wskaźnika ludności w gminie (+/- 1 osoba). 

 

Wykres 2 Saldo migracji w gminie Kąkolewnica w latach 2008-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 
 

Na spadek liczby mieszkańców ma również wpływ utrzymujący się na ujemnym poziomie przyrost 

naturalny w gminie. Wyjątkiem są dwa ostatnie lata, gdy liczba urodzin i zgonów była identyczna. Trendy 

te przedstawia poniższy wykres z danymi ujętymi w liczbie na 1 000 mieszkańców. 

 

Wykres 3 Przyrost naturalny w gminie Kąkolewnica w latach 2008-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 
 

Do największych miejscowości, pod względem liczby ludności w gminie, należą Kąkolewnica, 

Brzozowica Duża i Turów. Najmniejsze miejscowości to: Miłolas i Sokule. 
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Tabela 5 Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy Kąkolewnica (stali mieszkańcy) 

Miejscowość 2010 2011 2012 2013 2014 

Brzozowica Duża 1 201 1 187 1 181 1 171 1 143 

Brzozowica Mała 141 136 130 130 131 

Grabowiec 522 527 528 533 528 

Jurki 186 188 188 191 190 

Kąkolewnica 2 365 2 395 2 403 2 391 2 388 

Lipniaki 243 233 234 230 225 

Miłolas 35 34 35 34 36 

Mościska 222 222 224 229 231 

Olszewnica 568 566 556 546 542 

Polskowola 825 801 791 795 778 

Sokule 93 94 89 83 79 

Turów 1 159 1 159 1 146 1 142 1 138 

Wygnanka 337 338 341 341 341 

Zosinowo 115 115 114 116 116 

Żakowola Poprzeczna 202 195 197 201 205 

Żakowola Radzyńska 270 270 271 266 262 

Żakowola Stara 205 198 194 192 187 

Źródło: UG Kąkolewnica 

 

Struktura wiekowa ludności na obszarze gminy Kąkolewnica jest stosunkowo korzystna. Widoczna jest 

przewaga osób w wieku przedprodukcyjnym nad osobami w wieku poprodukcyjnym – w 2014 r. wynosiło 

to odpowiednio 21,2% do 17,7%. Niestety, na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można stopniowy spadek 

liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, co może skutkować w przyszłości starzeniem się lokalnego 

społeczeństwa. 

 

Tabela 6 Struktura wiekowa ludności gminy Kąkolewnica 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

liczba ludności 

Ogółem 8 424 8 411 8 534 8 484 8 456 8 372 8 297 

w wieku przedprodukcyjnym 2 011 1 976 1 967 1 917 1 888 1 797 1 757 

w wieku produkcyjnym 4 965 4 988 5 101 5 115 5 115 5 105 5 073 

w wieku poprodukcyjnym 1 448 1 447 1 466 1 452 1 453 1 470 1 467 

% 

Ogółem 100 100 100 100 100 100 100 

w wieku przedprodukcyjnym 23,9 23,5 23,0 22,6 22,3 21,5 21,2 

w wieku produkcyjnym 58,9 59,3 59,8 60,3 60,5 61,0 61,1 

w wieku poprodukcyjnym 17,2 17,2 17,2 17,1 17,2 17,6 17,7 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 
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Wykres 4 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności gminy Kąkolewnica w 2014r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

 

1.3.2. Rynek pracy 

Bezrobocie jest poważnym problemem społecznym w gminie Kąkolewnica. W ostatnich latach 

obserwowana jest tendencja rosnąca bezrobocia – na koniec 2014 roku wynosiło ono 449 osób. 

Charakterystyczne jest większe bezrobocie wśród mężczyzn (53%) niż wśród kobiet (47%). Liczba 

mieszkańców gminy zarejestrowanych jako bezrobotne, według stanu na koniec 2013 r., stanowiła 9,1% 

osób w wieku produkcyjnym (w powiecie radzyńskim wyniosła ona 10,7%). Poniżej przedstawiono dane 

dotyczące liczby osób bezrobotnych w gminie Kąkolewnica. 

 

Tabela 7 Liczba osób bezrobotnych w gminie Kąkolewnica 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 341 404 414 400 453 467 449 

mężczyźni 159 216 220 204 232 257 237 

kobiety 182 188 194 196 221 210 212 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 
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Wykres 5 Wysokość bezrobocia w gminie Kąkolewnica 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 
 

Stopa bezrobocia w powiecie radzyńskim wynosiła 13,9% na koniec 2014 roku. Poniżej przedstawiono 

informacje dotyczące struktury bezrobocia w gminie Kąkolewnica – na podstawie danych z Powiatowego 

Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim, na koniec września 2014 r. 

 

Tabela 8 Struktura bezrobocia w gminie Kąkolewnica w III kwartale 2014 r. 

  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych 

Ogółem 424 

Mężczyźni 230 

Kobiety 194 

Uprawnieni do zasiłku ogółem 31 

Uprawnione do zasiłku kobiety 19 

Bezrobotni zwolnieni z winy zakładu pracy 8 

Osoby powyżej 50 roku życia 58 

Osoby do 25 roku życia 136 

Osoby, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia 7 

Staż bezrobocia do 1 miesiąca 38 

Staż bezrobocia 1-3 miesiące 58 

Staż bezrobocia 3-6 miesięcy 26 

Staż bezrobocia 6-12 miesięcy 84 

Staż bezrobocia 12-24 miesiące 94 

Staż bezrobocia powyżej 24 miesięcy 124 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych PUP w Radzyniu Podlaskim 

 

Ze względu na rolniczy charakter gminy Kąkolewnica i niewielką liczbę podmiotów gospodarczych, rynek 

pracy w gminie jest niewielki. Dla wielu gospodarstw domowych głównym źródłem utrzymania jest praca 
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na rachunek własny w rolnictwie. Dużo osób znajduje też zatrudnienie w przedsiębiorstwach  

poza terenem gminy. Źródłem utrzymania dla wielu mieszkańców są również emerytury i renty wypłacane 

z budżetu państwa. 

 

 

1.3.3. Uczestnictwo w kulturze 

Na terenie gminy działalność kulturalną prowadzą Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka. Zasięg 

działania tych placówek obejmuje całą gminę. Gminny Ośrodek Kultury corocznie organizuje różne 

spotkania tematyczne, a także szereg innych imprez kulturalnych obejmujących swym zasięgiem powiat  

i województwo. W bibliotece funkcjonuje kawiarenka internetowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców.  

Gmina Kąkolewnica posiada bogatą ofertę kulturalną, a jej mieszkańcy masowo biorą udział w różnego 

rodzaju imprezach kulturalnych, m.in.: 

 Wakacyjny piknik na strzelnicy w Kąkolewnicy - cykliczna impreza odbywająca się podczas 

wakacji, na strzelnicy gminnej w lesie Baran w Kąkolewnicy. Impreza tematyczna dotycząca m.in. 

pracy Ochotniczej Straży Pożarnej, służb ratownictwa medycznego. Prezentowane są również 

lokalne produkty turystyczne i przekąski charakterystyczne dla gminy Kąkolewnica. 

 Powiatowe Spotkania Twórców Wsi w Kąkolewnicy - uroczystość kulturalna, na której swoje 

prace prezentują artyści ludowi z Kąkolewnicy i sąsiednich gmin. 

 Wojewódzkie spotkania kabaretowe "Kąkolewisko" - dwudniowa impreza odbywająca się 

corocznie w październiku. Prezentują się kabarety wiejskie z województwa lubelskiego. 

 Zawody strzeleckie na strzelnicy gminnej w lesie „Baran” - turniej organizowany w miesiącach 

wakacyjnych. Zawodnicy startują w trójboju sportowo-obronnym: karabinek małokalibrowy kbks 

w pozycji stojącej, karabinek pneumatyczny w pozycji stojącej i strzelanie z łuku sportowego. 

 Spotkanie karnawałowe „PIEROGI” – coroczne spotkania odbywające się w okresie karnawału, 

organizowane przez GOK i wójta gminy Kąkolewnica. Mają one na celu integrację mieszkańców 

gminy, podtrzymanie wielowiekowej tradycji pierogowej oraz promocję gminy. 

 Święto Truskawki w Turowie - festyn organizowany przez lokalne grupy: zespół śpiewaczy 

„Niezapominajki”, KGW, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Sołtysa i Radnych wsi Turów. 

W gminie funkcjonuje 7 świetlic wiejskich. Są one miejscem spotkań grup mieszkańców,  

np. Kół Gospodyń Wiejskich, które działają bardzo aktywnie na terenie Kąkolewnicy. Współorganizują  

z GOK wiele imprez oraz biorą udział w konkursach "Nasze kulinarne dziedzictwo" na najlepszy polski 

regionalny produkt żywnościowy, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. 
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Kilka potraw stanowiących specjalność tutejszych gospodyń zostały wpisane na krajową Listę Produktów 

Tradycyjnych. Są to: pyzy z mięsem z Polskowoli, pierogi z soczewicą z Turowa, pierogi ze smażonymi 

ziemniakami z Żakowoli, pierogi z jagodami z Zosinowa, tertuny z soczewicą z Brzozowicy, parowańce  

z kaszą jaglaną z Kąkolewnicy. 

 

 

1.3.4. Współpraca międzynarodowa 

Gmina Kąkolewnica współpracuje z gminą Újszentmargita na Węgrzech. W dniu 13.04.2015 r. podpisano 

akt partnerstwa między obiema gminami. Wzajemne stosunki i współpraca będą się opierać przede 

wszystkim na: 

 Wzajemnej wymianie doświadczeń w zakresie administracji samorządowej, przemysłu, rolnictwa, 

ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, turystyki, spraw socjalnych. 

 Wzajemnej wymianie młodzieży szkolnej, sportowców i artystów oraz przedstawicieli innych 

środowisk obu gmin. 

 Nawiązywaniu kontaktów partnerskich samorządu lokalnego, przedsiębiorców, instytucji, 

stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i Kościołów. 

Współpraca będzie prowadzona na zasadach wzajemnego szacunku i otwartości. Będzie również opierać 

się na woli pogłębienia stosunków pomiędzy mieszkańcami obu gmin. 

 

 

1.3.5. Identyfikacja podstawowych problemów 

Na podstawie analizy danych dotyczących zagadnień z obszaru „Sfera społeczna” dokonano identyfikacji 

podstawowych problemów rozwoju gminy Kąkolewnica w tym zakresie. Najistotniejsze problemy zostały 

przedstawione i skategoryzowane pod względem ważności w poniższej tabeli.   

 

Tabela 9 Sfera społeczna – identyfikacja podstawowych problemów 
Problem Kategoria ważności 

Zmniejszająca się liczba ludności. III 

Wysokie ujemne saldo migracji w ostatnich latach. III 

Niski przyrost naturalny. III 

Wysokie bezrobocie. III 

Zbyt mała liczba osób zatrudnionych poza rolnictwem. III 

Objaśnienia: Stopniowanie ważności: I – ważne problemy; II – ważniejsze problemy; III- najważniejsze problemy 
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1.4. Strefa gospodarcza 

Gmina Kąkolewnica położona jest na terenie województwa lubelskiego, które charakteryzuje się 

szczególnie korzystnymi warunkami rozwoju przemysłu spożywczego, z uwagi na rolniczy charakter 

przeważającej części województwa oraz bardzo wysoką specjalizację w uprawach roślin przemysłowych 

oraz owoców i warzyw. Środowisko przyrodnicze, wielokulturowość oraz walory turystyczne stwarzają 

znakomite warunki do rozwoju turystyki oraz rozwoju produkcji wyrobów regionalnych, w tym żywności 

ekologicznej.  

Jak wynika z opracowania PAIiIZ pn. „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. Raport 

syntetyczny” - województwo lubelskie wyróżniają: 

 Korzystne położenie na międzynarodowym szlaku transportowym – paneuropejskim korytarzu 

Wschód-Zachód, co umożliwia dostęp do rynków zagranicznych, szczególnie Ukrainy i Białorusi. 

 Stosunkowo niskie koszty pracy (wynagrodzenia koszty pracy: 87,9% średniej krajowej), przy 

jednoczesnym dostępie do wykwalifikowanych kadr w miastach regionu. 

 Duży potencjał naukowo-badawczy, dzięki ważnej roli ośrodka lubelskiego w nauce polskiej i 

szkolnictwie wyższym. W roku 2010 do najlepszych w Polsce jednostek naukowych Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaliczyło: Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Państwowy 

Instytut Weterynaryjny w Puławach, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk 

Społecznych oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także 

Instytut Europy Środkowo –Wschodniej w Lublinie. 

 Tradycje przemysłowe, szczególnie w odniesieniu do przemysłu środków transportu, 

maszynowego, chemicznego oraz spożywczego. 

 Predyspozycje do rozwoju BPO z uwagi na dostęp do wykwalifikowanych kadr, przy 

jednoczesnym niewysokim poziomie oczekiwań płacowych. 

 

Za sektory wysokiej szansy w województwie lubelskim uważa się: 

 Elektroniczny. 

 Elektromaszynowy. 

 Chemiczny. 

 Spożywczy. 
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Charakterystykę gospodarki województwa lubelskiego przedstawia poniższa tabela:  

Tabela 10 Ogólna charakterystyka gospodarki województwa lubelskiego 

Wyszczególnienie Województwo lubelskie Polska 

Udział % 

województwa w 

wielkości krajowej 

Potencjał rynkowy  

PKB per capita w 2012 r. (zł/osoba) 28374,6 41439,1 - 

Liczba ludności (stan na 31.12.2012) 2156150 38495659 5,6% 

Potencjał zasobów pracy 

Absolwenci szkół wyższych 2013 r. 

(osoby) 

27326 454986 6,0% 

Absolwenci szkół średnich 2013 r. 

(osoby) 

17420 271333 6,4% 

Liczba pracujących w 2013 r. (osoby) 958 15568 6,2% 

Struktura pracujących w 2013 r. 

 

 

 

 

sektor rolniczy 26,5% 

sektor przemysłowy 21,8% 

sektor usługowy 51,7% 

12,0% 

30,5% 

 57,5% 

Nakłady inwestycyjne i kapitał spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie 

Nakłady inwestycyjne w 2012 r. (mln zł) 520,4 79942,6 0,7% 

Kapitał spółek w 2012 r. (mln zł) 1526,0 206992,3 0,7% 

Specjalne strefy ekonomiczne w województwie 

SSE Mielecka 

SSE Starachowicka 

SSE Tarnobrzeska 

Wyróżnione powiaty i gminy wg PAI1_GN 

Powiaty Klasa A m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość, m. Lublin 

  Klasa B łęczyński 

Gminy Klasa A Zamość (m), Świdnik (m), Lublin (m), Chełm (m), 

Kraśnik (m), Lubartów (m), Puławy (1), Tomaszów 

Lubelski (m), Łuków (m), Radzyń Podlaski (m), 

Biała Podlaska (m), Włodawa (m), Biłgoraj (m), 

Rejowiec Fabryczny (m), Międzyrzec Podlaski (m), 

Puchaczów (w), Łęczna (m-w) 

Klasa B Stoczek Łukowski (m), Krasnystaw (m), Terespol 

(m), Dęblin (m), Hrubieszów (m), Wólka (w), 

Lubartów (w), Niemce (m), Jastków (w), Poniatowa 

(m-w), Janów Lubelski (m-w), Parczew (m-w), 

Kazimierz Dolny (m-w) 
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Objaśnienia: (m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska 

PAI – potencjalna atrakcyjność inwestycyjna (zespół regionalnych walorów lokalizacyjnych, które mają wpływ na 

osiąganie celów inwestora (np. w postaci kształtowania się kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, 

przychodów ze sprzedaży, rentowności netto oraz konkurencyjności danej inwestycji). 

RAI – rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna (zdolność regionu do wykreowania satysfakcji klienta – inwestora i 

wywoływania absorpcji kapitału finansowego i rzeczowego w formie inwestycji, można ją mierzyć za pomocą 

efektywności poniesionych nakładów kapitału) 

Źródło: „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014 – województwo lubelskie” 

 

Województwo lubelskie w świetle opracowań atrakcyjności inwestycyjnej w kraju zajmuje jedno z 

ostatnich miejsc - 15 z 16 województw (według PAIiIZ „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. 

Raport syntetyczny”). Poziom potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej regionu dla gospodarki narodowej 

oraz sekcji stanowiących trzon gospodarki (C - przemysł przetwórczy, G - handel i naprawy, I – turystyka i 

gastronomia, M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) określono jako F (gdzie A oznacza 

najwyższy poziom).  

Do województw o najwyższej potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej należą dolnośląskie i mazowieckie.  

Dla szczegółowego zobrazowania potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej województw dla gospodarki 

narodowej oraz wybranych sekcji poniżej zamieszczono tabelę prezentującą zbiorcze zestawienie 

wskaźników atrakcyjności inwestycyjnej dla województw w Polsce. 

 

Tabela 11 Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna województw dla gospodarki narodowej oraz 

wybranych sekcji 

Województwo 

PAI1_GN PAI1_GN PAI1_C PAI1_G PAI1_I PAI1_M 

Gospodarka 

narodowa 

Gospodarka 

narodowa 
Przemysł Handel 

Hotele i 

restauracje 

Działalność 

profesjonalna, 

naukowa i 

techniczna 

Dolnośląskie 0,39 A A A B A 

Kujawsko-Pomorskie 0,29 C C E D D 

Lubelskie 0,17 F F F F F 

Lubuskie 0,23 E E D C D 

Łódzkie 0,29 C C D E D 

Małopolskie 0,32 C C B B C 

Mazowieckie 0,4 A A A A A 

Opolskie 0,22 E E D E D 

Podkarpackie 0,23 E E E E D 

Podlaskie 0,2 F F F E E 

Pomorskie 0,34 B C B A B 

Śląskie 0,41 A A B C A 

Świętokrzyskie 0,16 F F F F F 
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Źródło: „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. Raport syntetyczny” 

 

Z kolei potencjalna atrakcyjność powiatu radzyńskiego, na terenie którego położona jest gmina 

Kąkolewnica, pośród pozostałych powiatów województwa lubelskiego z uwzględnieniem najbardziej 

atrakcyjnych sekcji (C - przemysł przetwórczy, G - handel i naprawy, I – turystyka i gastronomia, M – 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) została określona jako przeciętna (poziom E), jednakże 

powiat radzyński zlokalizowany jest w bezpośredniej bliskości miasta Biała Podlaska – jednego z liderów 

atrakcyjności inwestycyjnej w województwie, który osiągną oceny ponadprzeciętne dla wszystkich sekcji 

wg PKD: C, G, I, M.  

Rysunek 13 Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej powiatów 

województwa lubelskiego z uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych sekcji  

 

Źródło: „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. Raport syntetyczny” 

Warmińsko-Mazurskie 0,24 E E C C E 

Wielkopolskie 0,31 C C C D B 

Zachodniopomorskie 0,34 B B B A B 
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Podobnie przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o ocenę potencjalnej atrakcyjności gminy Kąkolewnica 

pośród pozostałych gmin województwa lubelskiego z uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych sekcji (C - 

przemysł przetwórczy, G - handel i naprawy, I – turystyka i gastronomia, M – działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna). Potencjalna atrakcyjność gminy została określona jako przeciętna (poziom E), 

niemniej jednak gmina Kąkolewnica zlokalizowana jest w bezpośredniej bliskości Radzynia Podlaskiego, 

którego potencjalna atrakcyjność inwestycyjna osiągnęła najwyższe oceny dla wszystkich sekcji wg PKD: 

C, G, I, M, co obrazuje poniższy rysunek.  

 

Rysunek 14 Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin 

województwa lubelskiego z uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych sekcji  

 

Źródło: „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. Raport syntetyczny” 

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonują trzy specjalne strefy ekonomiczne w województwie 

 SSE Mielecka, podstrefa: m. Lubartów, m. Lublin, m. Radzyń Podlaski, m. Zamość. 
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 SSE Starachowicka podstrefa: m. Puławy. 

 SSE Tarnobrzeska podstrefa: gm. Horodło, gm. Janów Lubelski, gm. Łuków, gm. Poniatowa, gm. 

Ryki, gm. Tomaszów Lubelski, m. Kraśnik, m. Tomaszów Lubelski, m. Łuków. 

Należy zaznaczyć, że gmina Kąkolewnica położona jest w bezpośredniej bliskości miasta Radzyń 

Podlaski (podstrefa SSE Mielec) oraz miasta i gminy Łuków (podstrefy SSE Tarnobrzeg). 

 

Rysunek 15 Rozmieszczenie specjalnych stref ekonomicznych na terenie województwa lubelskiego 

 

Źródło: „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. Raport syntetyczny” 
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1.4.1. Główni pracodawcy 

W gminie Kąkolewnica brak jest istotnych pracodawców prywatnych zatrudniających powyżej 10 osób. 

Największymi pracodawcami z sektora publicznego są: Urząd Gminy Kąkolewnica wraz z podległymi 

jednostki organizacyjnymi tj. szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury. 

W sektorze prywatnym najwięksi przedsiębiorcy to: 

 FOREX Lingerie Radosław Foryszewski - produkcja i sprzedaż wyrobów tekstylnych. Zatrudnia 

wykwalifikowaną kadrę z terenu gminy Kąkolewnica oraz posiada nowoczesny park maszynowy. 

Oferuje ponad 200 produktów z branży bieliźnianej, które znajdują uznanie nie tylko na polskim 

rynku, ale również w znacznej części Europy. 

 Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jerzy Ciok – sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych 

i wielobranżowych. Zatrudnia 6 osób z terenu gminy. Sklep zaopatruje miejscową ludność  

w artykuły spożywczo-przemysłowe; wprowadzane są również nowe formy sprzedaży – sklep 

przyjmuje zamówienia na konkretne towary i sprowadza je z hurtowni. 

 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kąkolewnicy. 

 Sklepy wielobranżowe, sklepy spożywcze, piekarnia. 

 Kilka firm transportowych zatrudniających osoby z terenu gminy Kąkolewnica. 

 

 

1.4.2. Struktura podstawowych branż gospodarki 

Struktura własnościowa podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Kąkolewnica pokazuje 

znaczną przewagę sektora prywatnego nad publicznym. Na 499 zarejestrowanych podmiotów w 2014 r., 

tylko 20 działało w sektorze publicznym (z czego 17 to państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego).  

 

Analiza podmiotów gospodarczych według sekcji PKD 2007 pozwala stwierdzić, że dominują 

przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, napraw pojazdów, 

budownictwa oraz transportu i łączności. Szczegółowe zestawienie przedstawiono w poniższej tabeli. 

  

Tabela 12 Ilość podmiotów gospodarczych w gminie Kąkolewnica wg klasyfikacji PKD 2007 

Sekcja PKD 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 458 475 463 460 462 499 

A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 34 32 28 26 24 20 

B górnictwo i wydobywanie 0 2 2 2 2 2 
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C przetwórstwo przemysłowe 30 28 26 24 25 27 

E dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją 
0 0 0 1 1 1 

F budownictwo 105 102 91 90 87 101 

G handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 
113 117 112 103 100 110 

H transport i gospodarka magazynowa 69 78 94 100 103 111 

I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 
3 2 2 3 3 4 

J informacja i komunikacja 2 3 2 1 4 4 

K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 11 12 9 11 9 10 

M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 16 17 12 10 10 10 

N działalność w zakresie usług administrowania i 

działalność wspierająca 
4 7 8 8 11 12 

O administracja publiczna i obrona narodowa, 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
13 13 13 13 13 13 

P edukacja 17 18 18 18 18 19 

Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 5 5 6 8 11 10 

R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 4 5 7 7 7 7 

S pozostała działalność usługowa i  

T gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 
32 34 33 35 34 38 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

Analiza powyższych danych wskazuje na duże rozdrobnienie w sferze rodzajów prowadzonej działalności 

gospodarczej w gminie Kąkolewnica. Zauważalny jest spadek liczby przedsiębiorstw działających  

w zakresie handlu i napraw oraz budownictwa, pomimo iż branże te są jednymi z najczęściej 

deklarowanych kategorii. Wzrosła natomiast liczba firm działających w sektorze transportu i gospodarki 

magazynowej i w 2013 r. tego typu przedsiębiorstw działało najwięcej w gminie. Nie bez znaczeniu jest  

tu niewątpliwie położenie gminy przy drodze krajowej nr 19 łączącej m.in. dwa największe miasta Polski 

Wschodniej – Białystok i Lublin. 

 

 

1.4.3. Ilość podmiotów gospodarczych 

Gmina Kąkolewnica jest typową gminą wiejską - podstawą lokalnej gospodarki jest mało efektywne 

rolnictwo. Mieszkańcy zmuszeni są zatem do szukania dodatkowych źródeł dochodów z tytułu działalności 

pozarolniczej. Część osób decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie oprócz 

właściciela zatrudnienie znajdują też czasem członkowie jego rodziny. 
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Według danych GUS na koniec 2014 r. na terenie gminy funkcjonowało 499 podmiotów, z czego  

w sektorze prywatnym – 479 podmiotów. Największą grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą – 412 podmiotów. 

 

Działające mikroprzedsiębiorstwa mają duże problemy z utrzymaniem na rynku. Brak doświadczenia  

w prowadzeniu działalności gospodarczej, niedostosowanie do lokalnego rynku oraz inne przyczyny 

skutkują częstym zamykaniem tego rodzaju podmiotów. Powoduje to okresowe zmiany w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw funkcjonujących w gminie, co pokazuje poniższy wykres. 

 

Wykres 6 Dynamika liczby podmiotów gospodarczych w gminie Kąkolewnica w latach 2008-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 
 

Stopień rozwoju przedsiębiorczości obrazuje wskaźnik podmiotów wpisanych do rejestru REGON  

na 10 000 ludności, który w 2014 r. dla gminy Kąkolewnica wyniósł 601. Jest on niższy od wskaźnika  

dla powiatu radzyńskiego (634) i województwa lubelskiego (799). Przedsiębiorczość mierzy się również 

wskaźnikiem liczby osób prowadzących działalność gospodarczą na 1 000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym. Dla gminy Kąkolewnica osiągnął on wartość 98,4, czyli także mniej niż średnia  

dla powiatu (102,7) i województwa (128). 

W 2014 roku, w gminie Kąkolewnica zarejestrowało się 51 nowych podmiotów gospodarczych – 

wszystkie należą do sektora prywatnego. Najwięcej podjęło działalność w branży dot. handlu hurtowego  

i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych (14 podmiotów) oraz w branży budowniczej  

i transporcie (po 9 podmiotów). 
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W tym samym roku wyrejestrowało się z Ewidencji Działalności Gospodarczej 19 podmiotów - wszystkie 

należą do sektora prywatnego. Najwięcej wyrejestrowanych przedsiębiorstw prowadziło działalność  

w sektorze handel hurtowy i detaliczny (5 podmiotów) oraz w sektorze budownictwo (4 podmioty). 

 

 

1.4.4. Potencjał inwestycyjny 

Władze gminy Kąkolewnica zdają sobie sprawę z konieczności współpracy z sektorem biznesu i starają się 

tworzyć dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. W gminie wyznaczone są tereny 

inwestycyjne, część z nich uzbrojona jest w niezbędną infrastrukturę i multimedia:  

 Teren inwestycyjny Kąkolewnica Północna, o pow. 4 ha. 

 Teren inwestycyjny Olszewnica, o pow. 18 ha. 

 Teren inwestycyjny Polskowola, o pow. 10 ha. 

 Teren inwestycyjny Żakowola, o pow. 40 ha.  

 Mniejsze tereny inwestycyjne w miejscowościach: Kąkolewnica (obręb Kąkolewnica Północna, 

Kąkolewnica Południowa, Rudnik), Brzozowica Duża, Olszewnica, Grabowiec, Wygnanka, Jurki, 

Turów. 

Atuty inwestycyjne gminy Kąkolewnica to: 

 Transport drogowy – sieć drogowa zapewniająca odpowiednią dostępność komunikacyjną i 

penetrację gminy. Głównym ciągiem drogowym przebiegającym przez gminę Kąkolewnica jest 

droga krajowa nr 19, posiadająca status drogi GP. Ponadto na terenie gminy znajduje się 96 

odcinków lokalnych o statusie drogi gminnej i powiatowej, które są systematycznie utwardzane. 

 Transport lotniczy – w pobliżu gminy znajduje się kilka odcinków wpisanych do Ewidencji 

Lądowisk Cywilnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dwa najbliższe (odległość ok. 20 km.) 

Radzyń Podlaski – Marynin i Międzyrzec Podlaski – Krzewica, byłe rozformowane bazy 

wojskowe o nawierzchni trawiastej, używane wyłącznie na potrzeby lotnictwa sportowego i 

rekreacyjnego. W odległości 40 km od Kąkolewnicy zlokalizowany jest Port Lotniczy Biała 

Podlaska, będące najbardziej na wschód wysuniętym lotniskiem o nawierzchni utwardzonej.  

Najbliższymi portami międzynarodowymi są: port lotniczy Brześć-Telmy (92 km) oraz port 

lotniczy Lublin-Świdnik (96 km). 

 Transport międzynarodowy – położenie w pobliżu wschodniej granicy państwa determinuje 

rozwój na tym obszarze międzynarodowej wymiany handlowej. Najbliższe przejścia graniczne 

znajdują się: Białorusia – Sławatycze (70 km), Terespol (75 km), Kuźnica Białostocka (190 km), z 

Ukrainą – Dorohusk (150 km), z Rosją – Rudziszki ( 330 km). 
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 Infrastruktura energetyczna – na terenie gminy występują dwa rodzaje sieci przesyłu nośników 

energetycznych. Dostęp do sieci eklektycznej zapewnia sieć linii przesyłowych średniego i 

niskiego napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi. W planach jest budowa przebiegającej 

przez teren gminy sieci przesyłowej wysokiego napięcia Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski o 

mocy 110 kV. 

Oferta gminy skierowana jest również do zewnętrznych inwestorów, zachęcając ich do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej na terenie gminy lub przeniesienia tu już istniejącej. 

Na poniższej mapie kolorem czerwonym zaznaczone są niektóre dostępne tereny inwestycyjne w gminie 

Kąkolewnica. 

 

 

1.4.5. Rolnictwo 

Gmina Kąkolewnica jest gminą o charakterze rolniczym. Użytki rolne zajmują w sumie powierzchnię  

10 021 ha, co stanowi prawie 68% całej powierzchni gminy. 

 

Tabela 13 Użytkowanie gruntów na terenie gminy Kąkolewnica 

Pozycja Ogółem 

Powierzchnia ogółem (ha) 14 749 100 % 

Powierzchnia użytków rolnych ogółem  10 021 67,9 % 

Grunty orne 7 075 47,9% 

Sady 61 0,4% 

Łąki 2 620 17,7% 

Pastwiska 265 1,8% 

Lasy i grunty leśne 3 665 24,8 % 

Pozostałe grunty i nieużytki 1 063 7,2 % 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych UG Kąkolewnica 
 

 

Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r., w gminie funkcjonuje 1 711 indywidualnych 

gospodarstw rolnych, z czego 1 503 prowadzą działalność rolniczą. Prawie 21% gospodarstw stanowią 

gospodarstwa o powierzchni do 1 ha, a gospodarstwa duże, o powierzchni powyżej 15 ha, stanowią jedynie 

niecałe 6%. Świadczy to o dużym rozdrobnieniu gospodarstw w gminie i mało efektywnej strukturze 

agrarnej. Dużą grupę stanowią gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha (39%).  
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Tabela 14 Struktura gospodarstw rolnych w gminie Kąkolewnica na tle powiatu radzyńskiego 

  Struktura gospodarstw Liczba gospodarstw 

gmina Kąkolewnica powiat radzyński 

ogółem 1 711 9 432 

do 1 ha włącznie 354 1 783 

powyżej 1 ha razem 1 357 7 649 

1 - 5 ha 674 3 488 

1 - 10 ha 1 102 5 792 

1 - 15 ha 1 257 6 759 

5 - 10 ha 428 2 304 

5 - 15 ha 583 3 271 

10 -15 ha 155 967 

5 ha i więcej 683 4 161 

10 ha i więcej 255 1 857 

15 ha i więcej 100 890 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS (PSR, 2010) 

 

Wykres 7 Struktura gospodarstw rolnych w gminie Kąkolewnica 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS (PSR, 2010) 

 

Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010, na terenie gminy Kąkolewnica uprawia się przede 

wszystkim zboża – 5 427,58 ha (co stanowi 91% ogólnej powierzchni zasiewów), ziemniaki - 164,59 ha, 

uprawy przemysłowe – 11,54 ha. 

 

Liczba gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie wynosiła 859. Najwięcej gospodarstw (496) 

hoduje bydło, które liczy w sumie 4 139 sztuk. Niewiele mniej gospodarstw (431) hoduje trzodę chlewną, 

która liczy w sumie7 876 sztuk. 

20,69% 

39,39% 

25,01% 

9,06% 5,85% 

do 1 ha włącznie 1 - 5 ha 5 - 10 ha 10 -15 ha 15 ha i więcej 
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1.4.6. Identyfikacja podstawowych problemów 

Na podstawie analizy danych dotyczących zagadnień z obszaru „Strefa gospodarcza” dokonano 

identyfikacji podstawowych problemów rozwoju gminy Kąkolewnica w tym zakresie. Najistotniejsze 

problemy zostały przedstawione i skategoryzowane pod względem ważności w poniższej tabeli.   

 

Tabela 15 Strefa gospodarcza – identyfikacja podstawowych problemów 
Problem Kategoria ważności 

Typowo rolniczy charakter gminy - brak istotnych pracodawców poza rolnictwem. II 

Niskie wskaźniki aktywności gospodarczej. III 

Zbyt mało przygotowanych terenów inwestycyjnych. II 

Niewystarczające zainteresowanie gminą ze strony inwestorów zewnętrznych. III 

Zbyt duża liczba drobnych gospodarstw rolnych. III 

Brak bazy przetwórstwa dla produktów rolnych. III 

Objaśnienia: Stopniowanie ważności: I – ważne problemy; II – ważniejsze problemy; III- najważniejsze problemy 

  

 

1.5. Infrastruktura techniczna 

 

1.5.1. Infrastruktura komunikacyjna i transportowa 

 Infrastruktura kolejowa 

Przez teren gminy Kąkolewnica przebiega linia kolejowa nr 30 łącząca Lublin z Łukowem. Linia ta jest 

obecnie nieużywana, w przeszłości służyła do transportu materiałów m.in. przez pobliskie 

przedsiębiorstwa takie jak PDM Międzyrzec Podlaski, PZZ Radzyń Podlaski Sp. z o.o. Najbliższe czynne 

stacje kolejowe znajdują się w Międzyrzecu Podlaskim, Łukowie i Białej Podlaskiej. 

 

 Infrastruktura drogowa 

W skład sieci dróg na terenie gminy Kąkolewnica wchodzą następujące rodzaje dróg: 

1. Droga krajowa nr 19. 

Droga przebiega przez cały obszar wschodniej Polski łącząc aglomeracje białostocką, lubelską  

i rzeszowską. Przebieg drogi: granica państwa – Kuźnica Białostocka – Białystok – Siemiatycze – 

Międzyrzec Podlaski – Kąkolewnica Wschodnia – Radzyń Podlaski – Lubartów – Lublin – Rzeszów.  

2. Drogi powiatowe. 
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Przez gminę Kąkolewnica przebiega 13 odcinków dróg o statusie drogi powiatowej, o łącznej długości 

59,985 km. W większości są to drogi o nawierzchni utwardzonej, jednak często ich stan wymaga 

generalnego remontu lub przebudowy. 

 

Tabela 16 Drogi powiatowe na terenie gminy Kąkolewnica 

Źródło: Urząd Gminy Kąkolewnica  

 

3. Drogi gminne. 

Na terenie gminy znajdują się 83 odcinki dróg o statusie dróg gminnych, o łącznej długości  

151,862 km. W bardzo dużej części są to drogi o nawierzchni gruntowej, choć gmina systematycznie 

dąży do utwardzania najważniejszych ciągów komunikacyjnych. 

 

Tabela 17 Wykaz dróg gminnych 

Lp. Przebieg drogi Nr drogi Długość 

1. Sokule - gr. gminy Trzebieszów (Szaniawy) 101700 L 1,000 

2. Trzebieszów – Kol. Trzebieszów – przez las – Brzozowica Duża 101701 L 3,125 

3. Żakowola Stara – Podworsa – dr. pow. nr 1123L 101 702 L 1,250 

4. Droga pow. 1230L – koło lasu – Aleksandrówka – dr. gminna nr 101436L 101 434 L 2,125 

5. Przychody – Grabowiec – dr. gm. nr 101761L 101 498 L 1,625 

6. Kol. Karwów – Szaniawy Poniaty – Brzozowica Duża 101 703 L 2,325 

7. Rzeczyca – Grabowiec – dr. gm. nr  101 763L 101 478 L 2,300 

8. Rzeczyca – Wygnanka koło łąk 101 479 L 1,950 

9 Turów Koziołkowa - Turów Zarówie – dr. gm. nr 101 931L 101 704 L 2,225 

10. Turów Nowa Wieś – Turów Środkowa – Turów Poprzeczna 101 705 L 1,158 

Lp. Nazwa drogi 
Numer 

drogi 

Długość w km 

ogółem twarde 

1. Międzyrzec Podlaski – Brzozowica Mała 1001 L 0,522 0,522 

2. Polskowola – Brzozowica Duża 1200 L 6,203 6,203 

3. od drogi kraj. nr 19 – Polskowola 1201 L 3,013 3,013 

4. Olszewnica – Polskowola – Kąkolewnica 1202 L 12,293 12,293 

5. Brzozowica Duża – Olszewnica Mała 1203 L 3,476 3,476 

6. Mościska – Pogorzel 1204 L 4,280 4,280 

7. Kąkolewnica Południowa – Lipniaki 1205 L 6,930 6,930 

8. Kolonia Stok – Gąsiory – Olszewnica 1206 L 4,985 3,200 

9. Rzeczyca – Wygnanka 1127 L 1,875 1,875 

10. Kąkolewnica Wsch. – Bereza 1232 L 6,875 6,200 

11. Turów – Szóstka – Drelów 1123 L 3,378 3,378 

12. od dr. kraj. nr 19 – Żakowola Stara 1231 L 3,475 3,475 

13. Turów – Siedlanów – Białka 1230 L 2,680 1,700 

Razem 59,985 56,545 
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11. dr. kraj nr 19 – Turów Wygon – gr. gminy Radzyń Podlaski 101 706 L 2,150 

12. dr. kraj nr 19 – Turów Nowa Wieś – gr. gminy Radzyń Podlaski 101 707 L 1,875 

13. dr. gm. nr 101936L – ALP – Turów Koziołkowa – dr. kraj. nr 19 101 708 L 1,825 

14. dr. kraj. nr 19 – Turów Krawiecka – gr. gminy Radzyń Podl. 101 709 L 1,050 

15. dr. kraj. nr 19 – Turów Zadębita – łąki 101 710 L 1,825 

16. dr. kraj. nr 19 – Turów Ustronie – łąki 101 711 L 1,038 

17. dr. gm. nr 101718L – Turów pod lasem 101 712 L 0,325 

18. dr. nr 19 – Turów Wzgórek przez wieś 101 713 L 1,050 

19. dr. nr 19 – dojazd do pól 101 714 L 0,600 

20. dr. pow. nr 1230L – Turów Sosnowiec – las 101 715 L 0,580 

21. dr. pow. nr 1230L – Turów Starowieś – dr. pow. nr 1123L 101 716 L 0,425 

22. dr. pow. nr 1230L – Turów Sosnowiec – Turów Niwki 101 717 L 3,050 

23. dr. pow. nr 1231L – Turów Żakowola Stara – Żakowola Radz. 101 718 L 6,050 

24. dr. pow. nr 1231L – dr. kraj. nr 19 – Wygon – dr. gm. nr 101728L 101 719 L 2,730 

25. dr. gm. nr 101718L – Żakowola Stara – Żakowola – dr. gm. nr 101721L 101 720 L 1,374 

26. Jurki – Żakowola Radzyńska – Żakowola Poprzeczna 101 721 L 4,928 

27. dr. kraj. nr 19 – Żakowola Poprzeczna – Kąkolewnica Wschodnia (graniczna) 

łąki 

101 722 L 
1,578 

28. Żakowola Poprzeczna do łąk 101 723 L 0,728 

29. dr. pow. nr 1231L – Żakowola Poprzeczna przez wieś 101 724 L 0,270 

30. dr. kraj. nr 19 – Kąkolewnica Wschodnia – Żakowola Poprzeczna 101 725 L 2,275 

31. dr. gm. nr 101725L – Kąkolewnica Wschodnia do łąk 101 726 L 2,178 

32. dr. kraj. nr 19 – Kąkolewnica Wschodnia do łąk 101 727 L 2,475 

33. dr. gm. nr 101718L – Żakowola Radzyńska las – dr. gm. nr 101721L 101 728 L 1,075 

34. dr. gm. nr 102249L – Zosinowo – dr. gm. nr 101718L 101 729 L 1,580 

35. kol. Zosinowo – Zosinowo – las 101 730 L 1,440 

36. Kąkolewnica Południowa – gr. gminy Radzyń Podlaski 101 731 L 4,120 

37. dr. gm. nr 101731L – Miłolas – dr. pow. nr 1205L 101 732 L 1,784 

38. dr. pow. nr 1205L – Miłolas – las państwowy (graniczna) 101 733 L 1,350 

39. dr. pow. nr 1205L – Lipniaki – gr. gminy Radzyń Podlaski 101 734 L 2,075 

40. dr. pow. nr 1205L – Lipniaki – gr. gminy Łuków 101 735 L 2,100 

41. dr. pow. nr 1205L – las Kąkolewski – Olszewnica – dr. pow. nr 1205L 101 736 L 3,675 

42. dr. gm. nr 101736L – Olszewnica – dr. pow. nr 1202L 101 737 L 2,150 

43. dr. pow. nr 1202 L – Olszewnica Dłużnice 101 738 L 1,050 

44. dr. pow. nr 1205L – Lipniaki – gr. gminy Łuków 101 739 L 1,480 

45. dr. pow. nr 1205L – Olszewnica – gr. gminy Łuków (Zarzec) 101 740 L 1,480 

46. dr. gm. nr 101740L – Olszewnica Zagościniec – dr. gm. nr 101739L 101 741 L 1,130 

47. dr. gm. nr 101739L – Olszewnica Zagościniec – dr. gm. nr 101740L 101 742 L 1,130 

48. dr. pow. nr 1206L – Olszewnica Stara 101 743 L 0,530 

49. dr. pow. nr 1204L – Olszewnica Pogorzel 101 744 L 0,810 

50. dr. pow. nr 1202L – Olszewnica Rąbierze 101 745 L 0,970 

51. dr. pow. nr 1202L – Olszewnica Mała – Olszewnica Pogorzel 101 746 L 3,700 

52. Polskowola Kopinka – dr. pow. nr 1202L – (Las Polskowolski) 101 747 L 2,320 

53. Olszewnica Mała – Polskowola (graniczna) 101 748 L 0,930 
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54. dr. gm. nr 101748L – Olszewnica Mała 101 749 L 2,100 

55. dr. pow. nr 1203L – Olszewnica do łąk 101 750 L 0,840 

56. dr. pow. nr 1200L – Brzozowica Duża 101 751 L 2,050 

57. dr. gm. nr 101701L – Brzozowica Duża koło lasu – gr. gminy Trzebieszów 101 752 L 6,050 

58. dr. pow. nr 1200L – Brzozowica Mała 101 753 L 0,530 

59. Brzozowica Duża – Brzozowica Mała (graniczna) 101 754 L 1,375 

60. dr. kraj. nr 19 – Kolonia Rudnik – dr. pow. nr 1202L 101 755 L 0,675 

61. dr. kraj. nr 19 – Rudnik (łąki) – dr. gm. nr 101757L 101 756 L 1,308 

62. Kąkolewnica Północna – Rudnik (graniczna) 101 757 L 2,070 

63. Kąkolewnica Północna – dr. gm. nr 101760L – Kąkolewnica 101 758 L 1,380 

64. dr. pow. nr 1200L – Kąkolewnica Północna – dr. gm. nr 101758L 101 759 L 1,390 

65. dr. pow. nr 1201L – dr. gm. nr 101757L 101 760 L 6,242 

66. dr. gm. nr 101775L – Grabowiec Kobylak 101 761 L 1,890 

67. dr. gm. nr 101763L – Grabowiec Krętawki 101 762 L 0,800 

68. dr. kraj. nr 19 – Grabowiec Kruszyny – dr. pow. nr 1232L 101 763 L 1,020 

69. dr. kraj. nr 19 – Grabowiec Zasmuże – Wygnanka 101 764 L 2,920 

70. dr. pow. nr 1232L – Wygnanka „Stara Wieś” 101 765 L 0,750 

71. dr. gm. nr 101479L – Wygnanka łąki 101 766 L 0,700 

72. Wygnanka Anielki przez wieś 101 767 L 1,748 

73. Wygnanka Anielki – gr. gminy Radzyń Podlaski (Bereza) 101 768 L 0,810 

74. Wygnanka Anielki – Kolonia „Nowiny” 101 769 L 0,728 

75. Wygnanka Anielki (przez kanał) do łąk 101 770 L 3,041 

76. dr. gm. nr 102249L – Kąkolewnica Południowa „Wygon” 101 771 L 1,080 

77. Kol. Zosinowo – dr. gm. nr 101730L 101 772 L 2,000 

78. Brzozowica Duża – Stacja PKP 101 773 L 0,350 

79. dr. kraj. nr 19 – osiedle 101 774 L 0,570 

80. dr. pow. nr 1201L – Grabowiec 101 775 L 0,600 

81. dr. pow. nr 1201L – Grabowiec „Stara Wieś” 101 776 L 1,632 

82. dr. kraj. nr 19 – dr. pow. nr 1202L 101 777 L 0,670 

83. od dr. kraj. nr 19 – Kąkolewnica – Jurki – do dr. kraj. nr 19  102 249 L 8,202 

Razem 151,862 

Źródło: UG Kąkolewnica 

 

Istniejąca sieć dróg jest w zasadzie wystarczająca do obsługi ruchu komunikacyjnego na terenie gminy 

Kąkolewnica. Minusem jest nienajlepszy stan dróg. Wymagają one utwardzenia oraz poszerzenia,  

a niektóre przebudowy i modernizacji. 

 

 Transport zbiorowy 

Transport zbiorowy zapewniają autobusy PKS Wschód oraz autobusy prywatnych przewoźników. 

Dowozem dzieci do szkół zajmują się firmy, które wygrały ogłoszony przetarg: PKS w Międzyrzecu 

Podlaskim oraz Usługi Transportowe Przewóz Osób Jerzy Kostrzewa z Ostrówka. 
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 Telekomunikacja 

Mieszkańcy gminy Kąkolewnica posiadają nieograniczony dostęp do telefonii stacjonarnej. Obszar gminy 

znajduje się również w zasięgu wszystkich głównych operatorów sieci komórkowych działających  

w kraju: T-mobile, Plus GSM, Orange, Play. 

 

 

1.5.2. Infrastruktura ochrony środowiska 

 

 Infrastruktura wodociągowa 

Na koniec 2013 r. długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej w gminie Kąkolewnica wynosiła  

127 km, a liczba połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania –  

1 956 szt. Poniżej przedstawiono rozwój sieci wodociągowej w gminie na przestrzeni lat 2008-2013. 

 

Tabela 18 Sieć wodociągowa w gminie w latach 2008-2013 

Wyszczególnienie Jedn. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

długość czynnej sieci rozdzielczej km 63,4 63,5 124,6 124,6 127,0 127,0 

połączenia prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 
szt. 1287 1287 1847 1860 1870 1956 

woda dostarczona gospodarstwom domowym dam
3
 128,9 130,6 146,2 184,3 183,2 187,1 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 4 417 4 410 5 492 5 477 5 472 5 525 

zużycie wody w gospodarstwach domowych 

ogółem na 1 mieszkańca 
m

3
 15,3 15,6 17,1 21,6 21,6 22,2 

korzystający z instalacji w % ogółu ludności % 52,4 52,4 64,4 64,6 64,7 66,0 

zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 

mieszkańca 
m

3
 15,3 15,6 17,1 21,6 21,6 22,2 

zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 

korzystającego 
m

3
 29,2 29,6 26,6 33,6 33,5 33,9 

Źródło: GUS BDL 

 

Jak widać z powyższego, w gminie następuje ciągły wzrost stopnia zwodociągowania. Wpływ na to mają 

niewątpliwie inwestycje przeprowadzane w gminie, polegające na budowie nowych odcinków 

infrastruktury wodociągowej oraz przyłączania kolejnych odbiorców do sieci. Niestety, pomimo rozwoju 

sieci, wskaźniki dotyczące zwodociągowania gminy są wciąż poniżej średniej powiatowej i wojewódzkiej. 

Pozytywny jest przy tym fakt znacznego wzrostu stopnia zwodociągowania gminy od 2009 roku  

przy jednoczesnym minimalnym wzroście w powiecie i województwie. 
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Wykres 8 Porównanie stopnia zwodociągowania gminy Kąkolewnica na tle powiatu radzyńskiego  

i województwa lubelskiego - korzystający z instalacji w % ogółu ludności 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

Na terenie gminy funkcjonuje jedna stacja uzdatniania wody, przy ul. Parkowej 1 w Kąkolewnicy (działka 

nr 365/4 w obrębie geodezyjnym Rudnik). Ujęcie wody składa się z dwóch czynnych studni  

o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych, studnia trzecia jest studnią awaryjną.  

Mieszkańców gminy zaopatruje w wodę Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego 

z/s w Parczewie, na zasadzie umowy użyczenia między gminą Kąkolewnica a ZUW. 

 

Władze gminy planują dalszą rozbudowę sieci wodociągowej – celem jest uzyskanie 100% 

zwodociągowania obszaru gminy. W najbliższym czasie planowana jest budowa sieci wodociągowej  

Ø 110 o dł. 650 m i 20 szt. przyłączy wodociągowych od ul. Długiej do Sosnowej – 400 m wodociągu  

oraz od ul. Różanej do Świerkowej – 250 m wodociągu w obrębie geodezyjnym Rudnik, tj. w obszarze 

nowej zabudowy mieszkaniowej. 

 

 Infrastruktura kanalizacyjna 

Zdecydowanie gorzej przedstawia się stopień skanalizowania gminy Kąkolewnica. Różnica pomiędzy 

odsetkiem ludności korzystającej z wodociągu i z kanalizacji w 2013 r. wyniosła 40,2%.  

Według danych GUS, na koniec 2013 r. długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 19,8 km, a liczba 

połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 385 szt. Poniżej 

przedstawiono rozwój sieci kanalizacyjnej w gminie na przestrzeni lat 2008-2013. 
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Tabela 19 Sieć kanalizacyjna w gminie w latach2008-2013 

Wyszczególnienie Jedn. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 4,1 4,1 19,7 19,7 19,8 19,8 

połączenia prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 
szt. 141 141 388 388 397 385 

ścieki odprowadzone dam
3
 13,1 14,3 24 26 31 36,0 

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 547 546 1435 2197 2214 2161 

korzystający z instalacji w % ogółu ludności % 6,5 6,5 16,8 25,9 26,2 25,8 

Źródło: GUS BDL 

 

Pomimo zdecydowanego rozwoju sieci kanalizacyjnej w gminie w ostatnich latach (należy zauważyć, że 

jeszcze w 2006 r. jedynie 0,1% mieszkańców było podłączonych do sieci), wskaźniki dotyczące 

skanalizowania gminy plasują się wciąż poniżej średniej powiatowej i wojewódzkiej. 

 

Wykres 9 Porównanie stopnia skanalizowania gminy Kąkolewnica na tle powiatu radzyńskiego i 

województwa lubelskiego - korzystający z instalacji w % ogółu ludności 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

Sieć kanalizacyjna w gminie jest wciąż rozbudowywana. W 2014 roku wykonano kanalizację sanitarną 

wraz z przyłączami w Kąkolewnicy (przy ul. Ks. A. Kornilaka, ul. Północnej i ul. Rudnik) o łącznej 

długości 8 086,5 mb. Wykonano 120 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 539,5 mb. Zakończono 

również budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kąkolewnicy (przy ul. Lipowej, Świerkowej, 

Różanej, Sosnowej i Długiej) o łącznej długości 6 447 mb. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wyniosła  

83 szt. o łącznej długości 721 mb. Władze gminy wciąż planują dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej;  

w 2015 r. planowane jest wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Polskowola. 
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W gminie Kąkolewnica funkcjonuje jedna gminna oczyszczalnia ścieków, mechaniczno-biologiczna,  

o przepustowości 195 m3/d. Zlokalizowana jest w Kąkolewnicy (obręb geodezyjny Kąkolewnica 

Wschodnia), w pobliżu rowu melioracyjnego R-13 z ujściem do Kanału Wieprz-Krzna. Ścieki socjalno-

bytowe odprowadzane są przez Zakład Usług Wodnych z/s w Parczewie – na zasadzie umowy użyczenia. 

 

Rysunek 16 Infrastruktura ochrony środowiska 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Gospodarka odpadami komunalnymi 

Na terenie gminy Kąkolewnica nie istnieje żadne składowisko odpadów. Obowiązuje tu system 

indywidualnych umów na odbieranie odpadów komunalnych. Umowy podpisują gospodarstwa domowe,  

a także instytucje, placówki oświatowe, podmioty gospodarcze działające na terenie gminy. Prowadzona 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY KĄKOLEWNICA 

NA LATA 2015-2023 
  

 

69 

 

jest również selektywna zbiórka odpadów oparta o zestaw pojemników na makulaturę, szkło i plastik. 

Odbiór odpadów następuje według ustalonego harmonogramu z częstotliwością jeden raz na miesiąc. 

Odpady z terenu gminy odbierane są przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, wyłonione w drodze 

przetargu, i składowane w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Adamki w Białej.  

W „Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017”, województwo lubelskie podzielone 

zostało na 9 regionów gospodarki odpadami komunalnymi, w których określono instalacje regionalne  

oraz instalacje zastępcze służące zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Gmina Kąkolewnica należy 

do Regionu Północno – Zachodniego i wchodzi w skład Związku Komunalnego Gmina Powiatu 

Radzyńskiego. Wybudował on Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Adamki w Białej  

(w ramach projektu „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych „Adamki” 

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2007 – 2013), do którego transportowane są wszystkie odpady z terenu gminy Kąkolewnica. 

 

 

1.5.3. Infrastruktura energetyczna 

Dostęp do sieci elektrycznej na obszarze gminy Kąkolewnica zapewnia sieć niskiego i średniego napięcia 

oraz stacje transformatorowe. Całą sieć na terenie gminy obsługuje Zakład Energetyczny Radzyń Podlaski. 

W Planie Zagospodarowania Województwa Lubelskiego projektowany jest przebieg przez teren gminy 

linii energetycznej 110 kV Miedzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski po roku 2015. 

Istnieje konieczność modernizacji linii energetycznych średniego napięcia oraz rozbudowa związana  

z rozwojem gminy. 

 

Na terenie gminy Kąkolewnica nie ma zbiorczego źródła wytwarzania ciepła. Podstawą zaopatrzenia  

i pokrycia potrzeb cieplnych w gminie są indywidualne lokalne źródła ciepła – przydomowe kotłownie 

opalane głównie węglem kamiennym i drewnem. Notuje się także przypadki spalania odpadów 

plastikowych w domowych kotłowniach. 

 

Obecnie, obszar gminy Kąkolewnica nie jest zgazyfikowany. Przez teren gminy przebiega gazociąg 

wysokiego ciśnienia dn 700 CN 6,3 Mpa o długości 10,5 km.  

W Planie Zagospodarowania Województwa Lubelskiego projektowana jest sieć gazowa wysokiego 

ciśnienia o kierunku wschód–zachód w stronę Drelowa ze stacją redukcyjną na terenie gminy 

Kąkolewnica. Rozważane są różne możliwości gazyfikacji gminy: z ujęcia w Lipniakach, zasilanie  
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od strony Radzynia Podlaskiego. Zainteresowanych podłączeniem do gazu jest wielu mieszkańców gminy, 

jednak wysokie ceny wykonania przyłączy powstrzymują rozpoczęcie prac projektowych. 

 

Alternatywą dla powyższych surowców są odnawialne źródła energii. Rozwój odnawialnych źródeł energii 

jest obecnie jednym z priorytetowych kierunków w polityce władz rządowych i samorządowych.  

Kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, skupiają się na wdrożeniu zobowiązań określonych w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Podstawowe cele 

pakietu to: 

 Redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r. 

 Wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% w 2020 r., dla Polski 

ustalono wzrost z 7 do 15%. 

 Zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%. 

 

W gminie Kąkolewnica występują bardzo korzystne warunki do wykorzystania energii pochodzącej  

z promieniowania słonecznego. Obszar gminy należy do strefy o najsilniejszym wysokim usłonecznieniu, 

które kształtuje się między 1 650 a 1 700 h/rok, a roczne promieniowanie całkowite przekracza  

3 800 MJ/m
2
, co oznacza że gmina dysponuje znacznymi potencjałami, jeśli chodzi o rozwój energii 

słonecznej. 

W gminie są również możliwości rozwoju energetyki wykorzystującej biomasę. Gmina Kąkolewnica to w 

prawie 69% gmina rolnicza, a ponad 24% to lasy i grunty leśne, co oznacza, że posiada ona dobre zaplecze 

dla wytwarzania ekopaliw z biomasy. Występujące ugory, odłogi i nieużytki w strukturze gruntów gminy 

można przeznaczyć pod uprawę roślin energetycznych, m.in. rzepaku, wierzby energetycznej. Dodatkowo, 

odpady powstałe w procesie produkcji rolniczej, w szczególności słoma zbóż i rzepaku, należy traktować 

jako lokalne zasoby paliw i energii, które można przetworzyć na wysokokaloryczne paliwo. 

 

 

 

1.5.4. Identyfikacja podstawowych problemów 

Na podstawie analizy danych dotyczących zagadnień z obszaru „Infrastruktura techniczna” dokonano 

identyfikacji podstawowych problemów rozwoju gminy Kąkolewnica w tym zakresie. Najistotniejsze 

problemy zostały przedstawione i skategoryzowane pod względem ważności w poniższej tabeli.   
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Tabela 20 Infrastruktura techniczna – identyfikacja podstawowych problemów  
Problem Kategoria ważności 

Niskiej jakości gminna i powiatowa infrastruktura drogowa wymagająca 

nakładów finansowych. 
III 

Zbyt mały procent skanalizowania gminy. III 

Brak sieci gazowej na terenie gminy. III 

Przestarzałe systemy ciepłownicze, których podstawą są kotłownie opalane 

głównie węglem kamiennym i drewnem; notowane są też przypadki spalania 

odpadów plastikowych w domowych kotłowniach. 

II 

Niewielkie wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. III 
Objaśnienia: Stopniowanie ważności: I – ważne problemy; II – ważniejsze problemy; III- najważniejsze problemy 

 

 

1.6. Infrastruktura społeczna 

 

1.6.1. Infrastruktura edukacyjna 

System oświatowy w gminie Kąkolewnica jest dobrze rozbudowany. Funkcjonują tu 3 Zespoły Oświatowe 

(w m. Kąkolewnica, Brzozowica Duża i Polskowola) – w skład których wchodzą przedszkola, szkoły 

podstawowe i gimnazjum (oprócz ZS Polskowola). Ponadto, działają trzy szkoły podstawowe  

(w m. Grabowiec, Turów i Żakowola Poprzeczna) oraz publiczne gimnazjum w m. Olszewnica. Brakuje 

szkoły ponadgimnazjalnej, wobec czego młodzież kontynuuje naukę najczęściej w pobliskim Międzyrzecu 

Podlaskim lub Radzyniu Podlaskim. Poniższa tabela przedstawia liczbę oddziałów, uczniów i etatów 

nauczycielskich w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 

2013/2014 oraz 2014/2015. 

 

Tabela 21 Placówki oświatowe na terenie gminy Kąkolewnica 

Nazwa szkoły Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba etatów 

nauczycielskich 

2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 

Zespół Oświatowy im. Jana 

Pawła II w Brzozowicy Dużej: 

- Samorządowe Przedszkole 

- Szkoła Podstawowa 

- Publiczne Gimnazjum 

 

 

1 

8 

3 

 

 

1 

8 

3 

 

 

20 

113 

51 

 

 

25 

112 

46 

 

 

19,11 

 

 

20,36 

Szkoła Podstawowa w Grabowcu 7 7 46 41 6,89 6,95 

Zespół Oświatowy 

w Kąkolewnicy: 

- Samorządowe Przedszkole 

- Szkoła Podstawowa, 

- Publiczne Gimnazjum 

 

 

3 

13 

9 

 

 

3 

13 

9 

 

  

68 

270 

186 

 

 

68 

266 

182 

 

 

51,67 

 

 

49,93 

Zespół Oświatowy w Polskowoli: 

- Samorządowe Przedszkole 

 

1 

 

1 

 

22 

 

20 

 

14,06 

 

15,27 
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- Szkoła Podstawowa 8 7 136 133 

Szkoła Podstawowa w Turowie 7 7 96 95 10,99 10,72 

Szkoła Podstawowa w Żakowoli 7 7 63 57 10,34 9,89 

Publiczne Gimnazjum 

w Olszewnicy 
3 3 68 66 8,05 7,93 

RAZEM 70 69 1 139 1 111 121,11 121,05 

Źródło: UG Kąkolewnica 

 

Na koniec 2013 r. w gminie funkcjonowały trzy placówki przedszkolne, do których uczęszczało łącznie  

168 dzieci. Zapotrzebowanie na edukację przedszkolną jest wciąż duże i obserwowany jest wzrost liczby 

przedszkolaków w gminie. 

 

Wykres 10 Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Kąkolewnica 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 
 

Na terenie gminy działa sześć szkół podstawowych, do których w 2013 r. uczęszczało łącznie 

562 uczniów. Liczba uczniów systematycznie spada w ciągu ostatnich lat, co przekłada się  m.in. 

na obniżenie wysokości subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa, przez co wzrośnie 

obciążenie finansów gminy (samorząd musi dokładać coraz więcej pieniędzy z budżetu na systemu 

oświaty). 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 

119 

160 

133 

177 

168 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY KĄKOLEWNICA 

NA LATA 2015-2023 
  

 

73 

 

Wykres 11 Liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kąkolewnica 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 

 

Również w szkołach gimnazjalnych obserwowany jest w ostatnich latach spadek liczby uczniów, co może 

powodować w przyszłości konieczność szukania oszczędności nawet poprzez likwidację placówek. 

 

Wykres 12 Liczba dzieci uczęszczających do szkół gimnazjalnych w gminie Kąkolewnica 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 
 
 

Wszystkie placówki szkolne funkcjonujące na terenie gminy organizują liczne zajęcia pozalekcyjne  

dla swych uczniów. Mogą oni również korzystać z komputerów z dostępem do Internetu. 
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1.6.2. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

 

 Infrastruktura sportowa 

Na terenie gminy Kąkolewnica działa Klub Sportowy GROM Kąkolewnica. Powstał on w 1999 r.,  

a jego działalność to piłka nożna. Klub posiada szeroką kadrę i odnosi spore sukcesy w rozgrywkach. 

 

W skład infrastruktury sportowej w gminie wchodzą: 

 Stadion gminny w Kąkolewnicy: boisko piłkarskie z trawy naturalnej o pow. 8 088,82 m
2
,  

pole do gry o wym. 98 m x 65 m, bieżnia lekkoatletyczna 3-torowa o dł. ok. 360 m, trybuny  

z 500 miejscami. 

 Boisko ORLIK w Kąkolewnicy – powstało w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”;  

w skład wchodzi: boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860 m
2
 

(pole gry 26,0 m x 56,0 m) z nawierzchnią syntetyczną typu „sztuczna trawa”, boisko 

wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m
2
 (pole do gry 

15,1 m x 28,1 m) z nawierzchnią poliuretanową. 

 Pełnowymiarowe hale sportowe przy zespołach oświatowych w Kąkolewnicy i Brzozowicy Dużej. 

 

 Turystyka 

Gmina Kąkolewnica posiada dobre warunki do rozwoju turystyki. Przez jej teren przebiegają dwie ścieżki 

dydaktyczne: 

 Ścieżka dydaktyczna Brzozowica - jest to ścieżka historyczno-przyrodnicza o długości 1,5 km, 

utworzona w 2008 r. Znajdują się tu obiekty związane z wydarzeniami z czasów I i II wojny 

światowej. 

 Ścieżka dydaktyczna Turów-Główne - jest to ścieżka o długości 8 km, w miejscach występowania 

elementów przyrodniczych rozmieszczone są tablice informacyjne. 

Przez obszar gminy przebiega również szlak jeździecki historyczno-przyrodniczy Radzyńskiej Krainy 

Serdeczności. Szlak liczy prawie 100 km, prowadzi od Brzozowicy Dużej do Niewęgłosza „Przystani 

Naturalnie Aktywnych”. Szlak prowadzi przez atrakcje przyrodnicze: lasy, łąki, obszar Natura 2000  

w dolinie Tyśmienicy, oraz miejsca związane z wydarzeniami historycznymi, np. z okresu walk  

o odzyskanie niepodległości przez Oddziały Piłsudskiego, miejsca masowych egzekucji. 
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Na infrastrukturę noclegową w gminie składają się dwa obiekty położone przy drodze krajowej nr 19: 

motel Petro-Tur w m. Turów i Zajazd Jarzębinka w m. Rudnik.  

 

 

1.6.3. Infrastruktura kultury 

Głównymi instytucjami kultury w gminie Kąkolewnica są Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka. 

Obejmują one swym zasięgiem teren całej gminy. 

Gminny Ośrodek Kultury organizuje corocznie wiele różnego rodzaju imprez (w tym m.in. wystawy, 

występy zespołów, spotkania z ciekawymi osobami), w których uczestniczą mieszkańcy gminy.  

W Kąkolewnicy działa również Gminna Biblioteka Publiczna, z 4 filiami w: Brzozowicy Dużej, 

Olszewnicy, Polskowoli, Turowie. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 30 tys. woluminów, z jej usług 

korzysta corocznie ponad 1 600 mieszkańców gminy. W bibliotece znajdują się komputery z dostępem  

do Internetu, z których za darmo mogą korzystać mieszkańcy. 

Na terenie gminy funkcjonuje też 7 świetlic wiejskich, będących miejscem spotkań grup mieszkańców.  

 

 

1.6.4. Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej 

 

 Ośrodki zdrowia 

Na terenie gminy Kąkolewnica działają 4 zakłady opieki zdrowotnej: Ośrodek Zdrowia 

Zbigniew Makarski z dwoma placówkami w m. Kąkolewnica i jedną placówką w m. Brzozowica Duża; 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Ryszarda Oraczewska w m. Polskowola. 

Ośrodki świadczą podstawową opiekę zdrowotną, wykonują badania laboratoryjne, świadczą opiekę 

pielęgniarską. Łączna liczba udzielonych porad wyniosła w 2013 r. - 21 364. 

W gminie znajdują się również 2 apteki, w miejscowościach Kąkolewnica i Polskowola. 

 

 Pomoc społeczna 

Zadania z zakresu pomocy społecznej świadczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy. 

Utworzony został w 1990 r. na mocy Uchwały nr X/39/90 Gminnej Rady Narodowej w Kąkolewnicy 

z dnia 27 kwietnia 1990 r. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakresem swojej działalności obejmuje teren gminy Kąkolewnica, 

który podzielony jest na 3 rejony opiekuńcze: 

 Rejon I - Rudnik, Polskowola, Mościska, Zosinowo, Wygnanka, Olszewnica, Lipniaki i 

Brzozowica Mała. 

 Rejon II - Kąkolewnica Północna, Miłolas, Sokule, Grabowiec, Jurki, Turów, Kąkolewnica 

Wschodnia, Żakowola Radzyńska i Żakowola Poprzeczna. 

 Rejon III - Kąkolewnica Południowa, Brzozowica Duża, Żakowola Stara. 

Do głównych zadań GOPS należy m.in.: 

 Ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, analiza i ocena zjawisk społecznych. 

 Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. 

 Współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem, związkami wyznaniowymi, urzędem pracy, 

zakładami pracy, służbą zdrowia w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób  

i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz w celu lepszego rozeznania środowiska i problemów 

mieszkańców. 

 Poradnictwo, podejmowanie interwencji kryzysowej, praca socjalna rozumiana jako działalność 

zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności 

do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

 Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej. 

 

Tabela 22 Powody udzielania pomocy przez GOPS w Kąkolewnicy w latach 2008 – 2014 

Powody udzielania pomocy 
Lata (liczba rodzin) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ubóstwo 105 123 117 98 130 153 113 

Bezdomność 0 0 0 0 0 0 0 

Bezrobocie 123 119 128 123 131 139 119 

Niepełnosprawność 86 79 82 96 90 84 83 

Długotrwała choroba 130 125 139 142 141 142 133 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa 

domowego  

57 65 66 52 61 79 70 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 59 57 61 52 67 86 77 

Alkoholizm 17 13 18 17 25 32 26 

Narkomania    0  0 0 

Trudności w przystosowaniu do 

życia po opuszczeniu zakładu 

karnego 

1 3 2 1 0 5 4 

Źródło: Dane GOPS w Kąkolewnicy 
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1.6.5. Identyfikacja podstawowych problemów 

Na podstawie analizy danych dotyczących zagadnień z obszaru „Infrastruktura społeczna” dokonano 

identyfikacji podstawowych problemów rozwoju gminy Kąkolewnica w tym zakresie. Najistotniejsze 

problemy zostały przedstawione i skategoryzowane pod względem ważności w poniższej tabeli.  

 

Tabela 23 Infrastruktura społeczna – identyfikacja podstawowych problemów 
Problem Kategoria ważności 

Zmniejszająca się liczba uczniów w szkołach podlegających samorządowi 

gminnemu. 
III 

Niedostateczny dostęp do infrastruktury sportowej. II 
Brak basenu. I 
Słabo rozwinięta baza turystyczna - hotelowa, noclegowa. II 
Niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej (brak specjalistów). III 
Występujące problemy społeczne – w szczególności bezrobocie i powiązane z nim 

bezradność oraz ubóstwo. 
III 

Objaśnienia: Stopniowanie ważności: I – ważne problemy; II – ważniejsze problemy; III- najważniejsze problemy 

 

 

 

 

1.7. Zarządzanie 

 

1.7.1. Możliwości budżetowe gminy Kąkolewnica 

Realizacja zapisanych w Strategii celów i działań w dużym stopniu zależy od możliwości finansowych 

gminy. W ostatnich latach budżet gminy kształtuje się na stabilnym poziomie, zauważalne są stale 

zwiększające się dochody – z 21 647 760,21 zł w 2008 r. do 24 314 892,86 zł w 2013 r. Również pod 

względem wydatków następuje stały wzrost – z 19 981 830,69 zł w 2008 r. do 23 608 012,09 zł w 2013 r. 

 

Tabela 24 Dochody i wydatki gminy Kąkolewnica w latach 2008-2013 (w zł) 
Gmina Kąkolewnica 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dochody ogółem 21647760,21 21700977,37 30203172,74 23189410,45 23224534,52 24314892,86 

Dochody własne  4489170,17 4149032,45 5018104,42 4311689,56 4686641,75 5332064,93 

Wydatki z budżetu 

ogółem  
19981830,69 20364109,33 34323445,56 25775121,70 21884250,60 23608012,09 

Wydatki majątkowe 

ogółem 
4187469,75 3458013,77 16257524,11 6899222,16 1766284,55 3036206,90 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 
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Wykres 13 Dochody i wydatki gminy Kąkolewnica w latach 2008-2013 (w zł) 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 
  

W strukturze dochodów gminy dominują subwencje, stanowiące 52% dochodów gminy ogółem. Dotacje 

stanowią 26%, a dochody własne najmniej, bo 22%.  

W strukturze wydatków dominują wydatki na oświatę i wychowanie, stanowiąc 45,5% wydatków gminy 

ogółem. Drugą pod względem ilości środków finansowych kategorią jest pomoc społeczna (21%). 

 

Tabela 25 Wydatki gminy Kąkolewnica wg wybranych działów Klasyfikacji Budżetowej 
Obszar działania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rolnictwo i 

łowiectwo 
295568,82 1132064,98 12794271,28 234919,17 249432,89 253757,70 

Transport i 

łączność 
493213,69 865292,33 707369,71 1966861,49 435322,91 1065650,07 

Administracja 

publiczna 
2489344,31 2809510,38 2680028,27 2644249,99 2778608,32 2569628,19 

Bezpieczeństwo 

publiczne i 

ochrona 

przeciwpożarowa 

561907,86 149839,45 175847,80 107852,05 110914,93 821326,03 

Oświata i 

wychowanie 
8795335,21 9292520,72 8962541,77 9621278,13 10298456,54 10746497,84 

Ochrona zdrowia 35209,10 29036,59 25904,05 32871,49 46710,35 29629,80 

Pomoc społeczna 4081172,48 4213772,71 4609070,60 4715004,89 4930284,51 4987677,62 

Edukacyjna 

opieka 

wychowawcza 

204565,14 173272,40 204798,70 222652,69 217178,66 282088,34 

Gospodarka 

komunalna i 

ochrona 

środowiska 

718531,56 385370,54 442124,98 458792,42 482227,05 619564,91 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

415080,77 683509,21 2093447,18 3477568,58 1644499,31 1818187,22 

10000000 

13000000 

16000000 

19000000 

22000000 

25000000 

28000000 

31000000 

34000000 

37000000 
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Kultura fizyczna i 

sport 
1557794,78 130210,30 523733,61 - - - 

Kultura fizyczna - - - 1778371,92 162239,97 70193,46 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS 
 

W 2013 r., dochody gminy na 1 mieszkańca wyniosły 2 884,67 zł, czyli mniej niż w powiecie radzyńskim 

(2 967,62 zł) i województwie lubelskim (2 947,98 zł - bez miast na prawach powiatu). 

Z kolei wydatki gminy na 1 mieszkańca kształtowały się na poziomie 2 800,81 zł. Są nieznacznie niższe 

niż w powiecie radzyńskim (2 872,20 zł) i województwie lubelskim (2 894,49 zł - bez miast na prawach 

powiatu). 

 

 

1.7.2. Planowanie strategiczne 

 Opracowane programy średniookresowe 

Gmina Kąkolewnica posiada obecnie następujące dokumenty strategiczne i planistyczne: 

 Strategia Rozwoju Gminy Kąkolewnica Wschodnia na lata 2008-2015. 

 Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości i Komunikacji Marki Gminy Kąkolewnica 2011-2015. 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Kąkolewnica Wschodnia  

na lata 2007-2017. 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kąkolewnica. 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąkolewnica. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kąkolewnica. 

 

W gminie obowiązują również następujące plany odnowy miejscowości: 

 Plan Odnowy Miejscowości Brzozowica Duża na lata 2012-2019. 

 Plan Odnowy Miejscowości Wygnanka na lata 2010-2017. 

 Plan Odnowy Miejscowości Lipniaki na lata 2010-2017. 

 Plan Odnowy Miejscowości Mościska na lata 2010-2017. 

 Plan Odnowy Miejscowości Grabowiec na lata 2010-2017. 

 Plan Odnowy Miejscowości Żakowola Stara na lata 2010-2017. 

 Plan Odnowy Miejscowości Olszewnica na lata 2010-2017. 
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 Plan Odnowy Miejscowości Turów na lata 2009-2016. 

 Plan Odnowy Miejscowości Polskowola na lata 2010-2017. 

 Plan Odnowy Miejscowości Kąkolewnica Wschodnia na lata 2009-2016. 

 

Dodatkowo, co roku opracowywany jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego. 

 

 Promocja gminy 

Prowadzone działania promocyjne gminy Kąkolewnica ukierunkowane są na otoczenie wewnętrzne 

(komunikacja z lokalną społecznością) oraz zewnętrzne (współpraca z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego i przyciąganie inwestorów zewnętrznych). Gmina promuje się m.in. poprzez: 

 Stronę internetową. 

 Publikację materiałów promocyjnych (m.in. poradnik inwestora). 

 Działalność w Lokalnej Grupie Działania Zapiecek. 

 Udział w imprezach lokalnych i regionalnych. 

 Współpraca międzynarodowa (partnerstwo z gminą Újszentmargita na Węgrzech). 

Gmina Kąkolewnica dla podniesienia konkurencyjności i promocji gospodarczej obszaru zrealizowała 

projekt pn. „Gmina promująca rozwój” – stworzenie kompleksowego programu promocji gminy 

Kąkolewnica jako miejsca przyjaznego inwestycjom. Projekt współfinansowany był ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II Infrastruktura Ekonomiczna, Działanie 

2.4. Marketing Gospodarczy Schemat B. Celem projektu było stworzenie marki gminy Kąkolewnica jako 

miejsca przyjaznego inwestorom przy wykorzystaniu jej istniejących możliwości i szans inwestycyjnych. 

Dzięki realizacji projektu potencjalni inwestorzy mogli zapoznać się z korzyściami związanymi z 

inwestowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej na terenie gminy Kąkolewnica. Cel został 

osiągnięty poprzez realizację następujących przedsięwzięć: 

1. Opracowanie i wdrożenie Strategii promocji gospodarczej gminy. 

2. Stworzenie systemu obsługi inwestora. 

3. Opracowanie jednolitego Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz szczegółowych zasad jego 

użytkowania w Księdze Identyfikacji Wizualnej. 
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Ponadto, gmina Kąkolewnica wydała publikację – przewodnik multimedialny prezentujący obszar gminy, 

będący efektem realizacji operacji pn: „Opracowanie wirtualnego przewodnika po obszarze gminy 

Kąkolewnica”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

objętego PROW na lata 2007-2013. 

 

  

1.7.3. Kapitał społeczny 

 

 Aktywność mieszkańców. Organizacje pozarządowe 

Na terenie gminy Kąkolewnica działa kilka organizacji pozarządowych – największy wpływ na rozwój 

gminy mają: 

 Ochotnicze Straże Pożarne. 

 Koła Gospodyń Wiejskich. 

 Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. 

 Polski Związek Emerytów i Rencistów. Koło Nr 2 w Kąkolewnicy. 

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Koło w Kąkolewnicy. 

 Polski Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. 

 Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. 

Gmina przystąpiła również do organizacji Lokalna Grupa Działania Zapiecek, która jest dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu 

terytorialnego, o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 

a w szczególności: 

 Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 

2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności 

lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR. 

 Promocję obszarów wiejskich położonych w gminach: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, 

Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń, w szczególności jego walorów 

kulturowych, przyrodniczych, turystycznych, społecznych i gospodarczych. 
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 Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów 

przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru 

wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR
2
. 

LGD Zapiecek w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowała 170 projektów przyczyniających się do 

poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych 

społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. 

 

 

 Aktywność wyborcza 

Aktywność wyborcza mieszkańców gminy Kąkolewnica jest zbliżona do aktywności dla powiatu 

radzyńskiego. Najniższą frekwencję zanotowano przy wyborach do parlamentu europejskiego w 2014 r. 

(18,31%), a najwyższą przy wyborach samorządowych w 2014 r. (59,73%). 

Wzrost aktywności mieszkańców gminy w wyborach jest przede wszystkim widoczny w wyborach 

prezydenckich i samorządowych, podczas których głosowanie odbywa się na konkretne lub znane osoby. 

  

Tabela 26 Frekwencja w wyborach (%) 

Rok 

wyborów 

2010  2011 2014 2014 2015 2015 

Rodzaj 

wyborów 

Prezydenckie 

II tura 

Parlamentarne Parlament 

Europejski 

Samorządowe Prezydenckie 

I tura 

Prezydenckie 

II tura 

Gmina 

Kąkolewnica 
57,82 42,92 18,31 59,73 45,67 53,95 

Powiat 

Radzyński 
55,78 45,32 21,80 57,86 46,98 53,94 

Źródło: Opracowanie własne na podst. www.pkw.gov.pl 

 

 

1.7.4. Identyfikacja podstawowych problemów 

Na podstawie analizy danych dotyczących zagadnień z obszaru „Zarządzanie” dokonano identyfikacji 

podstawowych problemów rozwoju gminy Kąkolewnica w tym zakresie. Najistotniejsze problemy zostały 

przedstawione i skategoryzowane pod względem ważności w poniższej tabeli.   

 

                                                           
22

 http://lgdzapiecek.pl/index.php?strona=lgd 
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Tabela 27 Zarządzanie - identyfikacja podstawowych problemów 
Problem Kategoria ważności 

Niewystarczające środki finansowania niezbędnych inwestycji z budżetu gminy. III 
Niewystarczająca promocja gminy, w tym związana z pozyskiwaniem 

potencjalnych inwestorów. 
II 

Wciąż zbyt niska aktywność mieszkańców. II 
Objaśnienia: Stopniowanie ważności: I – ważne problemy; II – ważniejsze problemy, III- najważniejsze problemy 

 

 

1.8. Analiza SWOT 

Rozpatrywanie możliwości i wizji tego, co powinno wystąpić w przyszłości, wymaga konkretnej wiedzy  

o tym, co dzieje się dziś oraz zrozumienia organizacji w jej obecnym kształcie. Koniecznym staje się 

przeprowadzenie diagnozy aktualnego stanu organizacji, która polega na określeniu jej mocnych i słabych 

stron. 

Funkcjonowanie gminy, tak jak każdej organizacji, odbywa się w kontekście silnych relacji z otoczeniem, 

które w znacznym stopniu determinuje jej warunki działania. Czynniki warunkujące rozwój organizacji 

występują tak wewnątrz jej, jak i na zewnątrz. Dopiero rzetelna ich analiza, połączona z wnioskowaniem, 

przynosi pełny obraz wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy i może stanowić 

podstawę do identyfikowania celów strategicznych i bezpośrednich. 

 

Klasycznym narzędziem, stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej, jest zestawienie mocnych  

i słabych stron analizowanego podmiotu (w tym przypadku gminy) oraz określenie jego szans i zagrożeń 

rozwojowych. Nazwa SWOT pochodzi z języka angielskiego i oznacza: S – Strengths (silne strony),  

W – Weeknesses (słabości), O - Opportunities (możliwości), T – Threats (zagrożenia). Przyjęta metoda 

pozwala na zebranie i uszeregowanie informacji o potencjale rozwojowym gminy oraz o dostrzeganych 

barierach. Zwraca jednocześnie uwagę na pojawiające się zewnętrzne szanse i zagrożenia. 

 

Silne strony: Zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju gminy, na które 

bezpośredni wpływ ma gmina. 

Słabe strony: Zjawiska ograniczające możliwości rozwoju, na które bezpośredni wpływ ma gmina. 

Szanse: Zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju gminy, występowanie 

których jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami bezpośredniego jej wpływu. 

Zagrożenia: Zjawiska negatywne mogące stanowić zagrożenie dla rozwoju gminy, których występowanie 

jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami jej bezpośredniego wpływu. 
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ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Dobrze rozwinięta infrastruktura edukacyjna. Braki infrastrukturalne - zbyt mały procent 

skanalizowania gminy, niezbyt dobry stan 

techniczny dróg, niewystarczająca ilość 

publicznych punktów dostępu do Internetu, brak 

basenu, niedostateczny stan infrastruktury 

kultury i ochrony przeciwpożarowej. 

Aktywne społeczeństwo o korzystnym potencjale 

demograficznym - duży udział ludzi młodych w 

ogólnej liczbie ludności gminy, dobrze 

rozwinięta działalność kulturalna i artystyczna, 

aktywność w kultywowaniu obrzędów i tradycji 

(zespoły ludowe, kulinaria, itp.). 

Problemy sektora rolniczego - zróżnicowany 

poziom rolnictwa, duża liczba drobnych 

gospodarstw rolnych, brak bazy przetwórstwa 

dla produktów rolnych. 

Rozwinięta sieć drogowa z przebiegającą przez 

teren gminy drogą krajową.  

Sektor przedsiębiorczości z niewielkim własnym 

potencjałem inwestycyjnym.  

Tradycyjne, indywidualne rolnictwo z długimi 

tradycjami, produkujące zdrową żywność. 

Słabo rozwinięty rynek pracy - mała liczba 

zakładów produkcyjnych. 

Dobre warunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

Zbyt mało przygotowanych terenów 

inwestycyjnych, niewystarczające 

zainteresowanie gminą ze strony inwestorów 

zewnętrznych, mała liczba obiektów 

użytkowych, przeznaczonych pod działalność 

gospodarczą małych i średnich przedsiębiorstw. 

Czyste środowisko naturalne bez uciążliwego 

przemysłu, piękne krajobrazy. 

Słabo rozwinięta baza turystyczna - hotelowa, 

noclegowa. 

Wysoki poziom sportu szkolnego. Luki w systemie opieki zdrowotnej (brak 

specjalistów) i pomocy osobom starszym. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Dobry stan środowiska naturalnego, istniejące 

zasoby przyrodnicze oraz zabytki sprzyjające 

rozwojowi turystyki i rekreacji, w tym turystyki 

weekendowej, rowerowej. 

Peryferyjne położenie gminy na tzw. ścianie 

wschodniej. 

Tendencja przemieszczania się ludności z miasta 

na obszary wiejskie. 

Ogólnopolskie tendencje wysokiego bezrobocia, 

szczególnie wśród ludzi młodych (w tym z 

wyższym wykształceniem) skutkujące emigracją. 

Ukryte bezrobocie w rolnictwie. Duża liczba 

osób długotrwale bezrobotnych. 

Rozwój produkcji rolnej, przetwórstwa rolnego i 

rolnictwa ekologicznego. 

Tendencje demograficzne - starzejące się 

społeczeństwo. 

Programy aktywizujące i szkolenia dla 

bezrobotnych oraz osób zagrożonych 

marginalizacją i wykluczeniem. 

Nieopłacalność produkcji rolnej. 

Napływ kapitału zagranicznego. Brak rozwiniętego właściwego skupu płodów 

rolnych. 

Rozwój współpracy miedzy samorządami. Dominacja większych ośrodków miejskich, 

powodująca stagnacje rozwoju gmin wiejskich. 

Dostęp do funduszy strukturalnych UE. Niestabilność prawa w Polsce. 
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Aktywność ludzi w poprawie warunków życia. Bariery w polityce państwa i regionu wobec 

samorządów. Przygraniczne położenie gminy sprzyjające 

nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i 

handlowych. 

 

 

1.8.1. Mocne strony - wnioski 

Przeprowadzona analiza SWOT wskazuje na istnienie wielu mocnych stron związanych z potencjałem 

społecznym i gospodarczym gminy Kąkolewnica oraz zasobami jakie posiada.  

Jedne z najważniejszych mocnych stron to aktywne społeczeństwo o korzystnym potencjale 

demograficznym, rozwinięta infrastruktura edukacyjna, wysoki poziom sportu szkolnego.  

Niewątpliwie wysoki wskaźnik aktywności społecznej stanowi silną podstawę rozwoju gospodarczego. 

Gminę Kąkolewnica charakteryzuje aktywne społeczeństwo o korzystnym potencjale demograficznym 

wyrażające się przede wszystkim w dużym udziale ludzi młodych w ogólnej liczbie ludności gminy,  

w dobrze rozwiniętej działalności kulturalnej i artystycznej, a także aktywności w kultywowaniu obrzędów  

i tradycji (zespoły ludowe, kulinaria, itp.). 

Bez wątpienia mocną stronę gminy stanowi fakt, iż dysponuje ona dobrze rozwiniętą siecią placówek 

oświatowo–wychowawczych. Infrastruktura edukacyjna jest stale rozwijana i dostosowywana  

do zmieniających się standardów i potrzeb. Na terenie gminy funkcjonują 3 zespoły oświatowe 

(Kąkolewnica, Brzozowica Duża i Polskowola), 1 gimnazjum (Olszewnica) oraz 3 szkoły podstawowe 

(Grabowiec, Turów i Żakowola Poprzeczna). Ponadto mocną stroną gminy jest wysoki poziom sportu 

szkolnego, który rozwija się na bazie szkół. Mieszkańcy gminy mogą trenować piłkę nożną w Klubie 

„GROM” oraz strzelectwo sportowe w ramach Klubu Strzeleckiego Ligii Obrony Kraju. Gmina 

Kąkolewnica stawia na rozwój infrastruktury sportowej, która systematycznie jest uzupełniana. W centrum 

gminy znajduje się stadion sportowy z 500 miejscami siedzącymi. Uzupełnieniem bazy sportowej jest 

boisko ORLIK w Kąkolewnicy, będące przykładem nowoczesnej infrastruktury sportowej, przeznaczone  

do aktywnego uprawiania sportu. Kolejną mocną stronę stanowi rozwinięta sieć drogowa z przebiegającą 

przez teren gminy drogą krajową nr 19 Białystok – Lublin – Rzeszów, która jest jednym z najważniejszych 

elementów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesów gospodarczych. Odpowiednio rozwinięta 

infrastruktura drogowa sprzyja wymianie handlowej i ekspansji gospodarczej, jest jednym z kluczowych 

elementów, jaki biorą pod uwagę inwestorzy, podejmując decyzję o lokalizacji swoich projektów. Ponadto 

dobre warunki zagospodarowania przestrzennego gminy stanowią szanse dla jej dynamicznego 

rozwoju. Ogólnie rozmieszczenie i układ sieci osadniczej należy ocenić pozytywnie. Potencjał 

przyrodniczy gminy stanowi największy niematerialny zasób regionu, który powinien być uwzględniany  

w przyszłej polityce rozwoju. Czyste środowisko naturalne bez uciążliwego przemysłu, piękne 
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krajobrazy, indywidualne rolnictwo z długimi tradycjami, produkujące zdrową żywność stwarzają 

znakomite warunki do rozwoju ekoturystyki i agroturystyki.  

 

 

1.8.2. Słabe strony - wnioski 

Oparcie się na mocnych stronach i potraktowanie ich jako nośnika sukcesu gminy jest konieczne 

wobec słabych stron.  

Poziom wyposażenia gminy w infrastrukturę społeczną i techniczną jest czynnikiem oddziałującym  

na jej rozwój. Odpowiednia jakość i liczba rozwiązań infrastrukturalnych może przyciągać na jej tereny, 

zarówno nowych mieszkańców, jak i inwestorów. Wyposażenie w infrastrukturę społeczną i techniczną 

spełnia również ważną rolę w promocji ekonomicznej danego terenu oraz jest warunkiem koniecznym  

do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Natomiast słabo rozwinięta infrastruktura stanowi jedną  

z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju gminy. Słabe strony gminy związane są przede 

wszystkim z brakami z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej: niski procent skanalizowania 

gminy, niezbyt dobry stan techniczny dróg, niewystarczająca ilość publicznych punktów dostępu  

do Internetu, brak basenu, niedostateczny stan infrastruktury kultury i ochrony przeciwpożarowej,  

co negatywnie wpływa na jej możliwość rozwoju.  

Gmina Kąkolewnica jest typową gminą wiejską, gdzie podstawą lokalnej gospodarki jest mało efektywne 

rolnictwo. Boryka się z problemami sektora rolniczego - zróżnicowanym poziomem rolnictwa, dużą 

liczbą drobnych gospodarstw rolnych, brakiem bazy przetwórstwa dla produktów rolnych, 

hamujących rozwój obszaru oraz wpływających na obniżenie jej atrakcyjności inwestycyjnej. Sektor 

przedsiębiorczości z niewielkim własnym potencjałem inwestycyjnym również ma negatywny wpływ 

na rozwój gospodarki. Działające na terenie gminy mikroprzedsiębiorstwa mają duże problemy  

z utrzymaniem na rynku. Brak doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, niedostosowanie 

do lokalnego rynku oraz inne przyczyny skutkują częstym zamykaniem tego rodzaju podmiotów.  

Słabością jest tu także niewystarczająco rozwinięty rynek pracy z małą liczbą zakładów 

produkcyjnych, gwarantujących odpowiednią liczbę miejsc pracy, będąc jedną z przyczyn migracji 

(głównie młodej), wykwalifikowanej kadry, niemającej możliwości znalezienia odpowiedniej pracy w 

regionie. 

Słabą stroną gminy, uniemożliwiającą pozyskanie inwestorów, a w konsekwencji ograniczającą jej rozwój, 

jest zbyt mała ilość przygotowanych terenów inwestycyjnych, mała liczba obiektów użytkowych, 

przeznaczonych pod działalność gospodarczą małych i średnich przedsiębiorstw, jak również 

niewystarczające zainteresowanie gminą ze strony inwestorów zewnętrznych. Niewątpliwie 

wyznaczenie i przygotowanie do zagospodarowania terenów inwestycyjnych, które mogą służyć 
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zlokalizowaniu różnych form aktywności gospodarczej, przyczyniłoby się do wzrostu atrakcyjności 

inwestycyjnej obszaru gminy. 

W mniejszym stopniu rozwinięta infrastruktura turystyczna znacząco utrudnia atrakcyjne spędzanie 

czasu wolnego na terenie gminy. Braki przejawiające się m.in. w niewystarczającej ilości bazy hotelowej  

i noclegowej, zapewniającej turyście nocleg i zakwaterowanie wraz z podstawowymi urządzeniami 

sanitarnymi, mają negatywny wpływ na postrzeganie gminy przez potencjalnych turystów. Należy podjąć 

działania w celu rozwoju bazy turystycznej, będącej podstawą warunkującą rozwój turystyki. 

Słabe strony gminy stanowią również luki w systemie opieki zdrowotnej (brak specjalistów) i pomocy 

osobom starszym, obniżające w znacznym stopniu poziom życia mieszkańców. Priorytetem dla władz 

gminy powinny stać się działania poprawiające dostępność i jakość opieki zdrowotnej na jej obszarze. 

 

 

1.8.3. Szanse - wnioski 

Silne, pozytywne bodźce wewnętrzne są wspomagane pozytywnymi bodźcami zewnętrznymi (szansami). 

Szanse związane są z możliwym do zaabsorbowania kapitałem (dostępem do funduszy strukturalnych, 

napływem kapitału zagranicznego). Środki zewnętrzne wspierać powinny rozbudowę infrastruktury, 

rozwój turystyki i generować wzrost gospodarczy obszaru. Istniejące na terenie gminy zasoby 

przyrodnicze, kulturowe oraz dobry stan środowiska naturalnego sprzyjają rozwojowi turystyki  

i rekreacji, w tym turystyki weekendowej, rowerowej. W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby 

turystycznych wyjazdów weekendowych kreujących wartościowe propozycje zagospodarowania wolnego 

czasu, umożliwiające zachowania prozdrowotne, prorodzinne i proekologiczne. Rośnie popyt na wyjazdy 

zawierające elementy kultury, edukacji, historii, aktywności sportowej, a także zainteresowanie 

korzyściami zdrowotnymi wynikającymi z wyjazdu. W rozwoju turystyki na terenach wiejskich widzi się 

ogromną szansę dla osób bezrobotnych. Także rozwój produkcji rolnej, wyrażający się w modernizacji 

i postępującej specjalizacji rolnictwa, w tym rozwój rolnictwa niszowego - rolnictwa ekologicznego, 

jak również przetwórstwa rolnego może znacząco wpłynąć na rozkwit sektora turystyki i gospodarki. 

Ponadto, w ostatnich latach obserwuje się tendencję przemieszczania się ludności z miasta na obszary 

wiejskie, co stwarza możliwości rozwoju tych obszarów. W migracjach między miastem i wsią będzie 

nadal kontynuowana, występująca od kilku lat, przewaga przemieszczeń na wieś. Do zmian miejsca 

zamieszkania i wyboru wsi, czy też terenów podmiejskich przyczyniają się czynniki m.in. ekonomiczne, 

społeczne, demograficzne, kulturowe, ekologiczne, które przyciągają mieszkańców i przedsiębiorstwa  

na obszary podmiejskie lub „wypychają” ich z miast centralnych. Kolejną szansą dla przyspieszenia 

rozwoju lokalnego gminy Kąkolewnica staje się rozwój współpracy między samorządami. Współpraca 

ta jest sposobem doskonalenia zarządzania i rozwiązywania problemów lokalnych i regionalnych, może 

odbywać się m.in. na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej - w postaci realizacji wspólnych 
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przedsięwzięć społeczno-gospodarczych, w sferze usług publicznych, np. poprzez wspólne świadczenie 

usług komunalnych czy administracyjnych, w obszarze zarządzania projektami, w postaci wspólnego 

ubiegania się o środki pomocowe na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć, ważnych  

dla współpracujących jednostek. Nie bez znaczenia dla przyszłości rozwoju gminy ma jej przygraniczne 

położenie, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i determinujące rozwój 

międzynarodowej wymiany handlowej. Szansą na wzrost jakości życia w gminie Kąkolewnica są 

ogólnodostępne programy aktywizujące oraz szkolenia dla bezrobotnych oraz osób zagrożonych 

marginalizacją i wykluczeniem. Szczególnie wykształcenie oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji  

są ważnymi czynnikami i generatorami rozwoju danego obszaru. 

 

 

1.8.4. Zagrożenia - wnioski 

Rozwój gospodarczy gminy znacząco hamowany jest przez jej peryferyjne położenie (w obrębie 

województwa lubelskiego) na tzw. ścianie wschodniej, na obszarze charakteryzującym się gorszą 

infrastrukturą, mniej rozwiniętą gospodarką, jedną z najniższych w kraju zdolnością do pozyskiwania 

inwestorów zewnętrznych, znacznym oddaleniem od ważnych szlaków komunikacyjnych, niskim 

poziomem infrastruktury wojewódzkiej i krajowej ułatwiającej pozyskiwanie inwestorów i innych 

podmiotów zewnętrznych (drogi ekspresowe i autostrady, centra obsługi inwestora, instytucje otoczenia 

biznesu). 

Zagrożenie dla dynamicznego rozwoju gminy pod względem społecznym i gospodarczym stanowią 

występujące tendencje w postaci niekorzystnych procesów demograficznych, wyrażające się m.in.  

w starzejącym się społeczeństwie. Demograficzne starzenie się społeczeństwa jest procesem, który  

w kolejnych dziesięcioleciach będzie przebiegał coraz szybciej, czego skutkiem będzie przede wszystkim 

spowolnienie rozwoju gospodarczego państwa i zmniejszanie się liczby ludności. Niebezpieczeństwo 

stanowią również ogólnopolskie tendencje wysokiego bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych  

(w tym z wyższym wykształceniem) skutkujące emigracją. Przyczyn powolnego rozwoju gospodarczego 

można dopatrywać się m.in. w ukrytym bezrobociu w rolnictwie i dużej liczbie osób długotrwale 

bezrobotnych. Coraz większym problemem staje się nieopłacalność produkcji rolnej. Malejące ceny 

produkcji rolnej i systematycznie rosnące koszty produkcji, powodują, iż produkcja przestaje się opłacać 

rolnikom. Skuteczność oddziaływania rynku w sektorze rolnictwa jest ograniczona. Brak rozwiniętego 

właściwego skupu płodów rolnych oraz zmienność cen uniemożliwia wybór specjalistycznych kierunków 

produkcji i nastawiania się rolników na specjalizację.  

Dostrzegalna dominacja większych ośrodków miejskich, powoduje stagnacje rozwoju gmin wiejskich. 

Koncentracja procesów rozwojowych w dużych miastach wpływa na pogłębianie się różnic w poziomie 

aktywności gospodarczej między dużymi miastami a obszarami wiejskimi.  
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Również bariery w polityce państwa i regionu wobec samorządów, jak i niestabilność prawa w Polsce 

w coraz większym stopniu blokują rozwój całego kraju.  
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2. Część strategiczna 
 

2.1. Misja gminy Kąkolewnica 

Strategia służy ustaleniu podstawowych długoterminowych celów organizacji oraz przyjęciu kierunków 

działania i przydziałowi zasobów do osiągnięcia tych celów. Nowoczesny model strategii rozpoczyna się 

pytaniem strategicznym o sens istnienia organizacji dzisiaj i wizje jej funkcjonowania w przyszłości.  

Jest to etap strategicznych wyborów wizji organizacji oraz modelu jej działania, których efektem jest 

określenie misji organizacji, stanowiącej kwintesencję zarządzania strategicznego, ponieważ prowadzącą 

do urzeczywistnienia wizji przyszłego stanu gminy. 

 

Misja Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023: 

Misją Gminy Kąkolewnica jest poprawa warunków życia mieszkańców, poprzez lepiej 

funkcjonującą gospodarkę i poprawę stanu infrastruktury oraz wszechstronny rozwój osobisty 

mieszkańców. 

 

 

2.2. Wizja gminy Kąkolewnica 

Wizja ma na celu prezentację ogólnego obrazu gminy Kąkolewnica na okres realizacji Strategii,  

jak i obrazu gminy Kąkolewnica po zakończeniu realizacji Strategii. 

 

Wizja Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023: 

W 2023 roku gmina Kąkolewnica wykorzystała swoją szansę, która wynika z korzystnego 

położenia, rozwoju gospodarczego i zewnętrznego finansowania. 

Gmina posiada: 

 Konkurencyjną i dochodową gospodarkę. 

 Nowoczesną infrastrukturę. 

 Rozwinięty kapitał ludzki i społeczny. 
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2.3. Cele strategiczne 

Planowanie strategiczne należy traktować jako świadomy, systematyczny i ukierunkowany na przyszłość 

proces przygotowywania i podejmowania – przez władze samorządowe – decyzji dotyczących przyszłego 

poziomu rozwoju gminy, stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej oraz koordynacji i integracji 

działań podejmowanych dla realizacji przyjętego planu, uwzględniających zewnętrzne i wewnętrzne 

uwarunkowania rozwojowe. Decyzje te przyjęły postać trzech, równorzędnych celów strategicznych 

rozwoju gminy Kąkolewnica.  

 

CELE STRATEGICZNE: 

 

Cel strategiczny 1. Wzrost konkurencyjności i dochodowości gospodarki.  

Z przeprowadzonej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Kąkolewnica, w tym z analizy 

SWOT wynika, iż gmina powinna podjąć działania zmierzające do wzrostu konkurencyjności  

i dochodowości lokalnej gospodarki, skupiającej się na budowie konkurencyjnego i dochodowego 

rolnictwa, rozwoju sektora przedsiębiorstw, rozwoju turystyki i agroturystyki oraz rozwoju infrastruktury 

poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną gminy. 

Cel strategiczny nr 1 zakłada wzrost konkurencyjności i dochodowości gospodarki, będącej 

wyznacznikiem jakości życia mieszkańców gminy. Istotne tu jest wypracowanie wysokiej atrakcyjności 

gospodarczej i inwestycyjnej gminy, przekładającej się m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój 

sektora przedsiębiorstw będących symulatorem postępu, modernizację rolnictwa, dostosowując je  

do uwarunkowań gospodarki rynkowej, przyciągnięciu inwestycji, które poszukują lokalizacji 

umożliwiającej dynamiczny rozwój.  

 

Cel strategiczny 2. Nowoczesna infrastruktura. 

Rozwój gospodarczy uzależniony jest w dużej mierze od wyposażenia obszaru w podstawową 

infrastrukturę techniczną i społeczną. Z przeprowadzonych analiz wynika, że gmina Kąkolewnica wymaga 

doposażenia w nowoczesną infrastrukturę techniczną i społeczną, która w znaczy sposób poprawi warunki 

życia jej mieszkańców i funkcjonowanie lokalnej gospodarki, jak również wpłynie na wzrost atrakcyjności 

inwestycyjnej i turystycznej gminy. W gminie Kąkolewnica należy zapewnić odpowiednią jakość dróg 

lokalnych dla ułatwienia funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zachęcenia do przyjazdu turystów. 

Niezwykle ważne jest zadbanie o rozwój i poprawę infrastruktury ochrony środowiska, gdyż czyste gleby  

i wody stanowią podstawowy atut gminy. Brak dbałości o tę sferę może utrudnić prowadzenie gospodarki 

rolnej na wysokim poziomie oraz rozwijanie turystyki. Ważne jest podjęcie działań zmierzających  

do rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i edukacyjnej, tworzenia nowoczesnych centrów 
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miejscowości dla poprawy oferty kulturalnej i wzrostu dostępności do kultury, warunków kształcenia, 

dostępu do wiedzy, pomocy społecznej, wpływające na podnoszenie atrakcyjności regionu, jako miejsca 

do inwestowania i przebywania. Priorytetem dla gminy Kąkolewnica staje się również zachowanie 

dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne o zasięgu lokalnym, 

zmniejszające negatywne skutki cywilizacji: budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 

właściwa gospodarka odpadami, wdrażanie technologii OZE i promowanie gospodarki niskoemisyjnej.  

 

Cel strategiczny 3. Wszechstronny rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

W obliczu coraz silniejszej globalnej konkurencji, kapitał ludzki o odpowiednio wysokich kompetencjach 

dostosowanych do wyzwań zmieniającej się rzeczywistości stanowi jeden z nieodzownych warunków 

szybkiego rozwoju gospodarczego oraz, co za tym idzie, poprawy jakości życia obywateli. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że gmina Kąkolewnica dysponuje znacznymi zasobami kapitału 

ludzkiego i społecznego. Należy w dalszym ciągu wspierać procesy związane z podnoszeniem poziomu  

i jakości wykształcenia mieszkańców, gdyż świadome i dobrze wyedukowane społeczeństwo jest obecnie 

najważniejszym zasobem konkurencyjnej gospodarki. Nieodłącznym elementem wszechstronnego rozwoju 

kapitału społecznego staje się potrzeba ciągłego rozwoju kultury. Ponadto jednym z wielu czynników 

decydujących o jakości kapitału ludzkiego w gminie Kąkolewnica jest stan zdrowia jego mieszkańców.  

W związku z czym, priorytetem gminy staje się rozwój systemu ochrony zdrowia poprawiający dostępność 

i jakość świadczonych usług medycznych oraz wsparcie systemu opieki nad ludźmi starszymi w postaci 

pomocy umożliwiającej jak najdłuższe, prawidłowe funkcjonowanie w środowisku lokalnym. 

 

 

2.4. Cele operacyjne 

W Strategii przewidziano realizację następujących celów operacyjnych, w ramach poszczególnych celów 

strategicznych: 

 

Cele operacyjne do celu strategicznego 1. Wzrost konkurencyjności i dochodowości gospodarki 

 

Cel operacyjny 1.1. Konkurencyjne i dochodowe rolnictwo 

W obszarze realizacji celu mieszczą się inwestycje w gospodarstwa rolne, polegające na wyposażeniu  

w nowoczesne maszyny, technologie, wprowadzenie ekonomicznych metod pracy, nastawienie się  

na produkcję surowców, na które jest zbyt. Aby przetrwać i sprostać konkurencji oraz wymogom rynku 

część gospodarstw będzie musiała poddać się procesowi powiększania oraz specjalizacji (np. rolnictwo 
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ekologiczne, agroturystyka, produkcja energii ze źródeł odnawialnych). Wysiłki samorządu gminnego 

powinny być skierowane na jak najszersze informowanie rolników o dostępnych źródłach finansowania 

zadań modernizacyjnych. 

Ponadto w gminie Kąkolewnica dla efektywnego funkcjonowania rolnictwa niezbędne jest podjęcie 

wszelkich działań dążących do rozwoju sfery usług okołorolniczych, poprzez tworzenie przyjaznych 

warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenie wiedzy i kwalifikacji rolników poprzez 

organizację szkoleń, wspieranie instytucji otoczenia rolnictwa. 

 

Cel operacyjny 1.2. Rozwój sektora przedsiębiorstw 

Założeniem realizacji celu jest wzrost aktywności przedsiębiorstw na terenie gminy. Cel ten będzie 

realizowany poprzez inwestycje w istniejące przedsiębiorstwa (wsparcie w pozyskiwaniu środków 

inwestycyjnych na rozwój, ułatwienie dostępu do informacji nt. instrumentów wspierania 

przedsiębiorczości, inwestycje w infrastrukturę techniczną), udzielanie wsparcia zarówno dla powstawania 

nowych przedsiębiorstw, jak i wsparcia dla nowopowstałych przedsiębiorstw (promocja 

przedsiębiorczości, stworzenie punktu informacyjnego dla przedsiębiorców lub dla osób, które chcą 

rozpocząć prowadzenie biznesu na terenie gminy, organizacja szkoleń i doradztwa w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej, zaproponowanie systemu ulg i zwolnień, udostępnienie na stronie internetowej 

gminy, np. niezbędnych informacji o warunkach działalności gospodarczej, potrzebnych druków i 

dokumentów, przygotowanie terenów pod inwestycje). 

 

Cel operacyjny 1.3. Rozwój turystyki i agroturystyki 

Szansą na zapewnienie wyższych i stałych dochodów mieszkańców jest wykorzystanie potencjału gminy 

do rozwijania turystyki. Gmina Kąkolewnica dysponuje znacznym potencjałem w zakresie rozwoju 

turystyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój agroturystyki. Ważnymi walorami gminy,  

nie do końca wykorzystywanymi, jest bogactwo zasobów przyrodniczych i dziedzictwo kulturowe wsi. 

Planuje się rozwój turystyki zrównoważonej, której głównym założeniem jest osiąganie harmonii 

pomiędzy potrzebami turystycznymi, środowiskiem naturalnym i społecznościami lokalnymi. Ze względu 

na walory przyrodnicze i kulturowe planuje się podjęcie działań w celu utworzenia Greenways - 

wielofunkcyjnych szlaków służących niezmotoryzowanym użytkownikom, prowadzące wzdłuż 

naturalnych, „zielonych” korytarzy - rzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych, kolei, naturalnych 

korytarzy przyrodniczych, itp. Niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do zwiększenia wyposażenia 

gminy w podstawową infrastrukturę turystyczną (m.in. ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne, miejsca 

noclegowe). Zgodnie z założeniami celu władze gminy Kąkolewnica zamierzają skupić swoje działania  

na promowaniu gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, aktywnym wsparciu funkcjonujących  

i zakładających działalność przedsiębiorców (szczególnie w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, 
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usług na rzecz rolnictwa oraz usług turystycznych) w pozyskiwaniu środków na rozwój, promocję 

tradycyjnych produktów lokalnych (potrawy regionalne, tradycyjne produkty rękodzielnicze, itd.), 

aktywnej promocji gminy na forum krajowym i międzynarodowym (w tym z wykorzystaniem możliwości, 

jakie stwarzają techniki informacyjno-komunikacyjne).  

 

Cel operacyjny 1.4. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną gminy 

Obszary atrakcyjne inwestycyjnie są to obszary skłaniające inwestorów do podejmowania i realizacji 

inwestycji. Zatem zadaniem władz gminy Kąkolewnica staje się dążenie do wprowadzania takich 

instrumentów i stosowanie takich narzędzi polityki rozwoju lokalnego, które spowodują podniesienie 

poziomu atrakcyjności inwestycyjnej. Z dokonanej diagnozy wynika, że gmina Kąkolewnica powinna 

skupić się na doskonaleniu swojej oferty poprzez rozwój infrastruktury gospodarczej (np. budowa COI), 

infrastruktury technicznej (modernizacja, budowa sieci drogowej, sieci wodociągowej, sieci 

kanalizacyjnej, sieci gazowej na terenach przeznaczonych pod inwestycje), wsparciu dla sektora 

przedsiębiorstw (utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości 

dla inwestorów), jak również podjąć działania marketingowe w zakresie pozyskania inwestorów i turystów 

(np. promocja dóbr gminy na rynku zewnętrznym, opracowanie ofert inwestycyjnych, materiałów 

promocyjnych dla inwestorów, przedsiębiorców, turystów), które w chwili obecnej znacznie ograniczają 

poziom atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 

 

Cele operacyjne do celu strategicznego 2. Nowoczesna infrastruktura 

 

Cel operacyjny 2.1. Termomodernizacja budynków 

Realizacja działań związanych z termomodernizacją budynków w gminie Kąkolewnica przyczyni się 

bezpośrednio do zmniejszenia kosztów ogrzewania, zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło –  

(np. poprzez docieplenie ścian budynku, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji centralnego 

ogrzewania), podniesienia komfortu życia mieszkańców gminy oraz wpłynie na poprawę jakości 

środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Zakłada się 

przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach prywatnych, budynkach użyteczności publicznej, 

budynkach infrastruktury społecznej i przedsiębiorców.  

 

Cel operacyjny 2.2. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

Cel zakłada kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kąkolewnica 

polegające na przeprowadzeniu inwestycji mających na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości 
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substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami. Poprzez budowę, modernizację, remonty, 

zarówno infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi wzrost liczby ludności objętej siecią 

wodociągowo-kanalizacyjną przekładający się bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców, 

poprawę stanu środowiska naturalnego w gminie oraz zostaną stworzone warunki stymulujące rozwój 

gospodarczy. 

 

Cel operacyjny 2.3. Gospodarka odpadami 

Cel zrealizowany zostanie poprzez objęcie wszystkich mieszkańców zbiórką odpadów, znaczne 

zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych oraz zwiększenie ilości odpadów segregowanych. W ramach 

celu planuje się budowę, modernizację i remont infrastruktury gospodarki odpadami (np. budowa 

składowiska odpadów, modernizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów) oraz zakup wyposażenia  

na potrzeby gospodarki odpadami np. zakup pojemników do zbierania odpadów komunalnych  

od mieszkańców, pojemników na zużyte baterie, kontenerów na małe elektroodpady. 

 

Cel operacyjny 2.4. Wdrażanie technologii OZE i promowanie gospodarki niskoemisyjnej 

Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. 

Dla poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie Kąkolewnica, przy jednoczesnym wspieraniu 

wielofunkcyjnego rozwoju obszaru wiejskiego wraz z podniesieniem jakości życia lokalnej społeczności, 

niezbędne jest podjęcie działań polegających na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W gminie 

Kąkolewnica planuje się podjąć działania polegające m.in. na instalacji OZE (budowa, modernizacja, 

remont, zakup urządzeń i ich montaż); poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach 

i obiektach wykorzystywanych na cele społeczne – poprzez instalację urządzeń poprawiających bilans 

energetyczny lokalnych firm, kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 

budynków wykorzystywanych na cele gospodarcze i społeczne na terenie gminy; instalacji 

energooszczędnego oświetlenia w budynkach zarządzanych przez gminę, budynkach jednostek gminnych, 

budynkach mieszkalnych, budynkach służących działalności gospodarczej i obiektach wykorzystywanych 

na cele społeczne na terenie gminy; modernizacji oświetlenia ulic na oświetlenie energooszczędne lub 

OZE. Ponadto planuje się realizację działań związanych z promocją OZE i zachowań proekologicznych – 

m.in. budowa portalu informacyjno-edukacyjnego dot. OZE, wprowadzenie elementów promocji OZE 

do imprez gminnych, itp.  
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Cel operacyjny 2.5. Rozwój i poprawa stanu infrastruktury drogowej 

Jednym z czynników wpływających na tempo rozwoju gminy Kąkolewnica jest jakość infrastruktury 

drogowej. W związku z powyższym, kwestią kluczową w zadaniach inwestycyjnych stają się działania 

służące poprawie stanu infrastruktury drogowej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

zakłada się podjęcie działań polegających na budowie, modernizacji, remontach infrastruktury drogowej; 

budowie, modernizacji, remontach chodników; budowie, modernizacji, remontach ścieżek rowerowych 

oraz budowie, modernizacji, remontach oświetlenia ulicznego. 

 

Cel operacyjny 2.6. Rozwój i poprawa stanu infrastruktury społecznej, kulturalnej i edukacyjnej 

Inwestowanie w infrastrukturę społeczną, w tym przede wszystkim w instytucje kultury, rozrywki, sportu  

i wypoczynku, jest kluczowe dla zmiany wizerunku gminy na miejsce atrakcyjne do zamieszkania, 

atrakcyjnego turystycznie i inwestycyjnie. W gminie Kąkolewnica planuje się realizację działań 

polegających na budowie, modernizacji, remontach i wyposażeniu wiejskich świetlic, obiektów 

edukacyjnych, obiektów sportowych, obiektów ochrony PPOŻ oraz obiektów służących rozwojowi kultury 

i zachowaniu dziedzictwa narodowego.  

 

Cel operacyjny 2.7. Nowoczesne centra miejscowości 

Dla poprawy funkcjonalności i estetyki miejscowości położonych w gminie Kąkolewnica paluje się 

podjęcie działań związanych z budową, modernizacją, przeprowadzeniem remontów i zakupem 

wyposażenia obiektów i elementów infrastruktury publicznej położonych w centrach, stanowiących 

główne miejsce spotkań lokalnej społeczności. 

 

Cele operacyjne do celu strategicznego 3. Wszechstronny rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 

 

Cel operacyjny 3.1. Podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia mieszkańców 

Władze gminy Kąkolewnica zamierzają kontynuować działania wspierające procesy związane  

z podnoszeniem poziomu i jakości wykształcenia mieszkańców, poprzez podejmowanie licznych działań 

służących aktywizacji edukacyjnej i zawodowej, ściśle związanych z podejmowaniem działań 

edukacyjnych i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych; podnoszenie jakości nauczania w placówkach 

edukacyjnych działających na terenie gminy (rozszerzenie oferty nauczania, dostosowywanie oferty  

do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy); stwarzanie możliwości samokształcenia i kształcenia osób 

zatrudnionych na terenie gminy, jak i osób zamieszkałych na terenie gminy (kursy, programy, szkolenia 

podnoszące kwalifikacje zawodowe).  
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Cel operacyjny 3.2. Rozwijanie kultury i kapitału społecznego 

Gmina Kąkolewnica planuje realizację działań związanych z rozwojem kultury i kapitału społecznego. 

Zakłada się wsparcie działalności organizacji pozarządowych, które rozpoczynają działalność na terenie 

gminy w wyniku inicjatyw obywatelskich, odpowiadając na konkretne potrzeby czy aspiracje lokalnych 

społeczności oraz organizację i udział w przedsięwzięciach z zakresu kultury i kapitału społecznego, 

polegające na edukacji kulturalnej przez sztukę, upowszechnianiu i promocji kultury obszaru, wspieraniu 

inicjatyw kulturalnych itp. 

 

Cel operacyjny 3.3. Wsparcie systemu opieki nad osobami starszymi 

Narastająca liczba osób starszych w społeczeństwie i rosnące w związku z tym potrzeby w zakresie opieki 

nad nimi stanowią poważne wyzwanie dla władz gminy Kąkolewnica. Dla wsparcia systemu opieki nad 

osobami starszymi planuje się podjęcie działań polegających na organizacji i udziale w przedsięwzięciach 

z tego zakresu.  

 

Cel operacyjny 3.4. Rozwój systemu ochrony zdrowia 

Wsparcie rozwoju systemu ochrony zdrowia w gminie Kąkolewnica pozwoli na poprawę jakości  

i zwiększenia dostępności w zakresie opieki zdrowotnej. Planuje się objąć wsparciem przedsięwzięcia 

mające na celu poprawę stanu infrastruktury obiektów ochrony zdrowia, polegające na budowie, 

modernizacji, remontach i zakupie niezbędnego wyposażenia. Istotne staje się również zapewnienie 

udzielania świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie, w związku z czym zakłada się podjęcie działań 

podnoszących jakość usług zdrowotnych oraz realizację programów profilaktyki zdrowotnej. 
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2.5. Działania 

Następnym poziomem planowania strategicznego jest wyznaczenie kierunków działań, przyporządkowanych poszczególnym celom operacyjnym, w ramach 

określonych celów strategicznych. 

Cel operacyjny Zakres realizowanych zadań Podmiot realizujący 

1. Wzrost konkurencyjności i dochodowości gospodarki  

1.1. Konkurencyjne i dochodowe 

rolnictwo 

Inwestycje w gospodarstwa rolne 

Rozwój usług okołorolniczych 

Rolnicy, przedsiębiorcy 

1.2. Rozwój sektora przedsiębiorstw 

 

Inwestycje w istniejące przedsiębiorstwa 

Wsparcie dla powstawania nowych przedsiębiorstw 

Wsparcie dla nowopowstałych przedsiębiorstw 

Przedsiębiorcy, 

potencjalni 

przedsiębiorcy, samorząd 

gminny, IOB 

1.3. Rozwój turystyki i agroturystyki 

 

Rozwój infrastruktury turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne, miejsca noclegowe) 

Rozwój gospodarstw agroturystycznych 

Samorząd gminny, 

przedsiębiorcy, 

mieszkańcy, sektor 

społeczny 

1.4. Rozwój infrastruktury 

poprawiającej atrakcyjność 

inwestycyjną gminy 

Rozwój infrastruktury gospodarczej 

Rozwój infrastruktury technicznej 

Wsparcie dla sektora przedsiębiorstw 

Działania marketingowe w zakresie pozyskania inwestorów i turystów 

Samorząd gminny, 

przedsiębiorcy, IOB, 

sektor społeczny 

2. Nowoczesna infrastruktura 

2.1. Termomodernizacja budynków Termomodernizacja budynków prywatnych 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Termomodernizacja budynków infrastruktury społecznej i przedsiębiorców 

Samorząd gminny, 

przedsiębiorcy, 

mieszkańcy, sektor 

społeczny 

2.2. Budowa i modernizacja 

infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej 

Budowa, modernizacja, remont infrastruktury wodociągowej 

Budowa, modernizacja, remont infrastruktury kanalizacyjnej 

 

Samorząd gminny, 

przedsiębiorcy, 

mieszkańcy, sektor 

społeczny 

2.3. Gospodarka odpadami Budowa, modernizacja i remont infrastruktury gospodarki odpadami 

Zakup wyposażenia na potrzeby gospodarki odpadami 

Samorząd gminny, 

przedsiębiorcy, 

mieszkańcy 
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2.4. Wdrażanie technologii OZE i 

promowanie gospodarki 

niskoemisyjnej 

Instalacje OZE – budowa, modernizacja, remont, zakup urządzeń i ich montaż 

Narzędzia promocji OZE 

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i obiektach wykorzystywanych na cele 

społeczne – instalacja urządzeń poprawiających bilans energetyczny lokalnych firm, kompleksowa 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budynków wykorzystywanych na cele 

gospodarcze i społeczne na terenie gminy 

Instalacja energooszczędnego oświetlenia w budynkach zarządzanych przez gminę, budynkach 

jednostek gminnych, budynkach mieszkalnych, budynkach służących działalności gospodarczej i 

obiektach wykorzystywanych na cele społeczne na terenie gminy 

Modernizacja oświetlenia ulic na oświetlenie energooszczędne lub OZE 

Przedsiębiorcy, 

samorząd gminny, 

mieszkańcy, sektor 

społeczny 

2.5. Rozwój j i poprawa stanu 

infrastruktury drogowej 

Budowa, modernizacja, remont infrastruktury drogowej 

Budowa, modernizacja, remont chodników 

Budowa, modernizacja, remont ścieżek rowerowych 

Budowa modernizacja, remont oświetlenia ulicznego 

Samorząd gminny, 

samorząd powiatowy, 

pozostali zarządcy dróg 

2.6. Rozwój i poprawa stanu 

infrastruktury społecznej, 

kulturalnej i edukacyjnej 

Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie wiejskich świetlic 

Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów edukacyjnych 

Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów sportowych 

Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów ochrony PPOŻ 

Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów służących rozwojowi kultury i zachowaniu 

dziedzictwa narodowego 

Samorząd gminny, 

przedsiębiorcy, 

mieszkańcy, sektor 

społeczny 

2.7. Nowoczesne centra miejscowości Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów i elementów infrastruktury publicznej 

położonych w centrach miejscowości 

Samorząd gminny 

3. Wszechstronny rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 

3.1. Podnoszenie poziomu i jakości 

wykształcenia mieszkańców 

Działania edukacyjne i podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

Podnoszenie jakości nauczania w placówkach edukacyjnych, działających na terenie gminy 

Samokształcenie i kształcenie osób zatrudnionych na terenie gminy 

Samokształcenie i kształcenie osób zamieszkałych na terenie gminy 

Samorząd gminny, 

przedsiębiorcy, 

mieszkańcy, sektor 

społeczny 

3.2. Rozwijanie kultury i kapitału 

społecznego 

Wsparcie działalności organizacji pozarządowych 

Organizacja i udział w przedsięwzięciach z zakresu kultury i kapitału społecznego 

Samorząd gminny, 

przedsiębiorcy, 

mieszkańcy, sektor 

społeczny 
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3.3. Wsparcie systemu opieki 

nad osobami starszymi 

Organizacja i udział w przedsięwzięciach z zakresu opieki nad osobami starszymi Samorząd gminny, 

przedsiębiorcy, 

mieszkańcy, sektor 

społeczny 

3.4. Rozwój systemu ochrony 

zdrowia 

Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie obiektów ochrony zdrowia 

Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej 

Podnoszenie jakości usług zdrowotnych 

Samorząd gminny, 

przedsiębiorcy, 

mieszkańcy, sektor 

społeczny 
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2.6. System wdrażania i monitorowania 

 

2.5.1. Zasady monitorowania i wdrażania Strategii 

Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica to najdłuższy i najbardziej skomplikowany etap 

realizacji zarówno w sensie technicznym, jak i finansowym. Wymaga zapewnienia odpowiednich 

zasobów kadrowych i finansowych. Powszechnie stosowanym mechanizmem weryfikacji postępów 

wdrażania dokumentów jest ich stały monitoring, czyli prowadzenie obserwacji i dokonywanie 

systematycznych pomiarów przebiegu realizacji założeń Strategii. Władze gminy Kąkolewnica będą  

w tym celu wykorzystywać swoje wewnętrzne zasoby. 

Monitorowanie realizacji Strategii odbywać będzie się na 2 płaszczyznach: 

 Okresowe raporty z wykonanych działań w ramach Strategii (raporty roczne). 

 Stała koordynacja działań jako spójnych z opracowaną Strategią. 

 

Za realizację i monitoring osiąganych efektów odpowiedzialni będą: 

 Wójt Gminy Kąkolewnica – zatwierdza raporty z wykonanych działań w ramach Strategii, 

podejmuje decyzje o wprowadzeniu zmian w zakresie działań określonych w Strategii  

(m.in. hierarchia działań, wprowadzanie nowych działań). 

 Rada Gminy Kąkolewnica - posiada kompetencje informacyjno-kontrolne nad realizacją 

Strategii, podejmuje uchwały w sprawie aktualizacji Strategii. 

 Pracownicy Referatu Inwestycji i Rozwoju – koordynują realizację działań oraz monitorują 

osiągane efekty, sporządzają cykliczne raporty, przygotowują i realizują działania określone  

w Strategii. 

 

Przyjmuje się, że raporty z realizacji Strategii będą sporządzane raz na rok, w celu określenia stopnia 

realizacji działań jak i stopnia realizacji wskaźników opisujących realizację celów i działań. Raporty będą 

zatwierdzane przez wójta gminy i przedstawiane radzie gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu. 
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2.5.2. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Strategii 

Stopień realizacji Strategii opisują następujące wskaźniki: 

 

Cel strategiczny 1. Wzrost konkurencyjności i dochodowości gospodarki: 

 Dochody z rolnictwa. 

 Ilość przedsięwzięć otoczenia rolnictwa. 

 Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

 Ilość pozarolniczych miejsc pracy. 

 Ilość oznaczonych atrakcji turystycznych. 

 Długość szklaków turystycznych, ścieżek turystycznych, ścieżek rowerowych. 

 Ilość miejsc noclegowych. 

 Liczba wspartych terenów inwestycyjnych. 

 Liczba inwestycji zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych. 

 

Cel strategiczny 2. Nowoczesna infrastruktura: 

 Liczba budynków poddana termomodernizacji. 

 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji. 

 Długość wybudowanej sieci wodociągowej. 

 Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej. 

 Liczba zmodernizowanych, bądź wybudowanych ujęć wody. 

 Liczba przyłączy wodnych na terenie gminy. 

 Liczba przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

 Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 Liczba gospodarstw domowych objętych segregacją śmieci. 

 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła. 

 Liczba instalacji odnawialnych źródeł energii. 

 Liczba zorganizowanych kampanii promujących efektywność energetyczną i wykorzystanie 

OZE. 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY KĄKOLEWNICA 

NA LATA 2015-2023 
  

 

103 

 

 Długość zmodernizowanych dróg na terenie gminy. 

 Powierzchnia wybudowanych chodników na terenie gminy. 

 Ilość świetlic wiejskich. 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji. 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury sportowej. 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury kultury. 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury publicznej położonych w centrach miejscowości. 

 

Cel strategiczny 3. Wszechstronny rozwój kapitału ludzkiego i społecznego: 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych. 

 Liczba działań służących aktywizacji edukacyjnej i zawodowej. 

 Liczba zorganizowanych przedsięwzięć z zakresu kultury i kapitału społecznego. 

 Liczba organizacji pozarządowych. 

 Liczba osób korzystająca z księgozbiorów bibliotecznych. 

 Liczba osób objętych programami zdrowotnymi. 

 Liczba wspartych obiektów ochrony zdrowia. 

 Nakłady inwestycyjne na zakup wyposażenia medycznego. 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem, bezradnością lub wykluczeniem społecznym objętych 

pomocą społeczną. 

 Liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych. 

 

2.6. Źródła finansowania 

Głównymi źródłami finansowania Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-20123 będą: 

 Budżet gminy Kąkolewnica. 

 Budżet państwa (dotacje celowe, środki finansowe z poszczególnych ministerstw). 

 Zewnętrzne środki publiczne (dostępne przede wszystkim w ramach programów finansowanych  

z funduszy unijnych). 

 Inne środki zewnętrzne. 
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Ze względu na ograniczone możliwości finansowania Strategii z budżetu gminy, władze gminy 

Kąkolewnica będą się skupiać przede wszystkim na pozyskaniu finansów ze środków zewnętrznych. 

Programy operacyjne, w ramach których gmina może się starać o dofinansowanie inwestycji to przede 

wszystkim: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

 Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-

Ukraina 2014-2020. 

 

Władze gminy (a także lokalna społeczność i przedsiębiorcy) mogą również korzystać ze środków 

dostępnych w ramach m.in.: 

 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych, 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów). 

 Banku Ochrony Środowiska. 

 

 

2.7. Opis konsultacji społecznych 

Głównym celem konsultacji społecznych było zapoznanie władz i lokalnej społeczności z procesem 

opracowywania Strategii oraz zebranie opinii i uwag na temat rozwoju gminy Kąkolewnica. W ramach 

opracowywania Strategii konsultacje społeczne odbywały się na kilku poziomach: 

 Konsultacje z mieszkańcami w ramach spotkań wiejskich. 

 Konsultacje w ramach prac komisji rady gminy (dokonano analizy dokumentu i naniesiono 

poprawki). 

 Konsultacje z sołtysami. 

 

 

http://www.bgk.pl/fundusz-rozwoju-inwestycji-komunalnych
http://www.bgk.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow
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Załącznik nr 1 Projekty kluczowe 

Cel operacyjny Tytuł projektu Wartość projektu Lata realizacji Źródło dofinansowania 

1.2. Rozwój sektora 

przedsiębiorstw 

Działania szkoleniowe i promocyjne 50 000 2016-2023  

1.3. Rozwój turystyki i 

agroturystyki 

Budowa ścieżki rowerowej 

Budowa szlaku turystycznego 

Promocja gospodarstw agroturystycznych 

Zagospodarowanie parku podworskiego w 

miejscowości Kąkolewnica 

20 000 

30 000 

20 000 

1 200 000 

2016-2017 

2016-2017 

2016-2020 

2016-2020 

RPO WL 2014-2020, 

PROW 2014-2020, środki 

własne 

1.4. Rozwój infrastruktury 

poprawiającej atrakcyjność 

inwestycyjną gminy 

Remont dróg gminnych i powiatowych 

Budowa farmy fotowoltaicznej 

Plan zagospodarowania przestrzennego 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

3 000 000 

3 000 000 

50 000 

100 000 

2016-2020 

2016-2023 

2016-2020 

2018-2023 

PROW 2014-2020, środki 

własne 

2.1. Termomodernizacja 

budynków 

Termomodernizacja budynków: świetlica 

wiejska Sokule, Szkoła Podstawowa w 

Grabowcu, „Rządcówka Kąkolewnica 

1 000 000 2016-2023 EFRR, RPO WL 2014-

2020, środki własne 

2.2. Budowa i modernizacja 

infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej 

Dokończenie budowy sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej w Kąkolewnicy 

Kanalizacja sanitarna w Polskowoli 

Kanalizacja sanitarna w Brzozowicy Dużej, 

Brzozowicy Małej i Mościskach 

Kanalizacja sanitarna w Wygnance, Żakowoli 

Poprzecznej i Żakowoli Starej 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

w Olszewnicy, Grabowcu, Turowie, Żakowoli 

Radzyńskiej, Zosinowie, Jurkach, Miłolesie, 

Lipniakach i Sokulu. 

300 000 

 

6 000 000 

8 000 000 

 

4 000 000 

 

3 000 000 

2016-2018 

 

2016-2017 

2019-2023 

 

2020-2023 

 

2016-2020 

PROW 2014-2020, środki 

własne 

2.3. Gospodarka odpadami Zakup sprzętu na potrzeby gospodarki odpadami 500 000 2016-2020 PROW 2014-2020, środki 

własne 

2.4. Wdrażanie technologii 

OZE i promowanie 

gospodarki niskoemisyjnej 

OZE w gminie Kąkolewnica 

Oświetlenie ulic energooszczędne 

10 000 000 

200 000 

2015-2020 

2016-2023 

RPO WL 2014-2020, środki 

własne 

2.5. Rozwój j i poprawa 

stanu infrastruktury 

drogowej 

Droga powiatowa Kąkolewnica Lipniaki 

Droga gminna Grabowiec – Wygnanka 

Droga powiatowa przy DK w Turowie 

Droga gminna Brzozowica Duża – Trzebieszów 

4 200 000 

600 000 

500 000 

700 000 

2016-2018 

2016-2020 

2016-2023 

2016-2023 

PROW 2014-2020, środki 

własne 
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Droga gminna Turów (Nowa wieś) 

Droga gminna wraz z chodnikiem w 

Kąkolewnicy ul. Wschodnia 

Ścieżka rowerowa 

Budowa oświetlenia ulicznego 

Drogi gminne w Turowie, Olszewnicy, 

Kąkolewnicy, Zosinowie 

Droga powiatowa Kąkolewnica – Brzozowica 

Duża 

Droga powiatowa Wygnanka, Żakowola Stara 

Budowa chodników w gminie Kąkolewnica 

400 000 

1 500 000 

 

300 000 

300 000 

1 000 000 

 

7 000 000 

 

700 000 

5000 000 

2016-2023 

2016-2023 

 

2016-2023 

2016-2023 

2016-2020 

 

2018-2023 

 

2016-2017 

2016-2023 

2.6. Rozwój i poprawa stanu 

infrastruktury społecznej, 

kulturalnej i edukacyjnej 

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Brzozowicy 

Małej i Zosinowie 

Remont i wyposażenie istniejących szkół i 

przedszkoli 

Budowa bieżni sportowej na stadionie gminnym 

Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią 

Wyposażenie w sprzęt bojowy OSP 

700 000 

 

1 000 000 

 

80 000 

500 000 

200 000 

2016-2018 

 

2016-2018 

 

2017-2018 

2017-2020 

2017-2020 

PROW 2014-2020, środki 

własne 

2.7. Nowoczesne centra 

miejscowości 

Zagospodarowanie terenu przy GOK 

Kąkolewnica (fontanna, altana) 

Budowa chodnika w Mościskach 

50 000 

 

200 000 

2016-2017 

 

2016-2023 

PROW 2014-2020, środki 

własne 

3.1. Podnoszenie poziomu i 

jakości wykształcenia 

mieszkańców 

Doskonalenie zawodowe pracowników 

administracji i oświaty 

Kursy dla rolników 

System stypendialny dla uczniów 

20 000 

20 000 

20 000 

2016-2023 

2016-2023 

2016-2023 

PO WER 2014-2020, RPO 

WL 2014-2020, środki 

własne 

3.2. Rozwijanie kultury i 

kapitału społecznego 

Pomoc w tworzeniu organizacji pozarządowych 

– szkolenia 

Konkursy grantowe dla organizacji 

pozarządowych 

20 000 

300 000 

2016-2017 

2016-2018 

RPO WL 2014-2020, środki 

własne 

3.3. Wsparcie systemu opieki 

nad osobami starszymi 

Dzienny Dom Seniora 100 000 2017-2023 RPO WL 2014-2020, środki 

własne 

3.4. Rozwój systemu ochrony 

zdrowia 

Programy profilaktyki zdrowotnej 100 000 2016-2023 PO WER 2014-2020, RPO 

WL 2014-2020, środki 

własne 

 

 


