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1. Wprowadzenie 

1.1. Kontekst prac nad raportem 

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny 

Liwca obrazuje potencjał społeczno-ekonomiczny obszaru, z uwzględnieniem 

przestrzennych uwarunkowań środowiskowo-infrastrukturalnych oraz identyfikuje 

wstępnie główne kierunki rozwojowe, będące podstawą jego konkurencyjności. 

Dokument został opracowany przez Związek Miast Polskich oraz członków 

partnerstwa w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie 

Ministerstwa Funduszy Rozwoju Regionalnego. Znaczący wkład w powstanie 

niniejszego dokumentu wnieśli przedstawiciele samorządów wchodzących w skład 

partnerstwa- tzw. Grupa Robocza. 

Celem dokumentu jest ukazanie problemów partnerstwa ograniczających jego 

rozwój oraz zidentyfikowanie potencjałów wewnętrznych będących podstawą dla 

ukierunkowania rozwoju. Diagnoza jest jednocześnie otwarciem procesu 

kształtowania dokumentu strategicznego, który określi możliwe kierunki rozwojowe 

w perspektywie 2021-2030, sprzyjające poprawie jakości życia mieszkańców, a także 

wzrostowi konkurencyjności partnerów. 

Diagnoza ma charakter obszarowy i każdorazowo kończy się wnioskami. W 

opracowaniu uwzględniono dostępne dane źródłowe (dane statystyczne, 

dokumenty strategiczne partnerów, opracowania tematyczne) oraz informacje 

wygenerowane w trakcie procesu (badania, ankiety, warsztaty).  

1.2. Metodyka prac 

Niniejsze opracowanie jest wynikiem prac Zespołu Autorskiego opracowującego 

Raport diagnostyczny partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca. Prace 

diagnostyczne, analityczne i badawcze trwały od grudnia 2020 roku do marca 2021 

roku i objęły szeroki obszar zagadnień i zasób źródeł: danych, informacji i 

dokumentów, z wykorzystaniem specjalnie dedykowanych temu procesowi narzędzi 

badawczych i analitycznych. 
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Diagnoza opracowana została w oparciu o bogaty zasób źródeł zastanych (tzw. 

wtórnych) i wywołanych (tzw. pierwotnych) z wykorzystaniem dedykowanych 

narzędzi badawczych i analitycznych. Pełen zbiór obejmował 6 ich kategorii: 

1. Ogólnodostępne lub/i dostarczone przez Partnerów zastane/istniejące dane, 

informacje i dokumenty o charakterze strategicznym, analitycznym, 

statystycznym (strategie, opracowania diagnostyczne, badania, raporty). 

Podstawowymi kryteriami ich wykorzystania były: merytoryczny związek z 

problematyką diagnozy, aktualność oraz wiarygodność i rzetelność źródła 

danych i wniosków. 

2. Monitor Rozwoju Lokalnego II (MRL II) - specjalnie przygotowane i zasilone 
danymi na potrzeby Projektu CWD narzędzia- bazy danych. Służyły one głównie 
do analizy i oceny potencjału rozwojowego gmin i całego Partnerstwa. Na system 
MRL II składa się: 

• Serwis MRL II - ocena potencjału rozwoju partnerstw: 

www.partnerstwa.monitorrozwoju.pl. Baza umożliwia analizę potencjału 

rozwoju partnerstwa i gmin partnerstwa oraz przegląd podstawowych 

wskaźników rozwojowych bezwzględnych oraz względnych (w grupach 

porównawczych); 

• Serwis MRL II - ocena potencjału rozwoju gmin: 

www.gminy.monitorrozwoju.pl. Baza umożliwia analizę potencjału 

rozwoju gmin oraz przegląd podstawowych wskaźników rozwojowych; 

• Serwis MRL II - ocena potencjału rozwoju gmin wg obszarów: 

www.analizy.monitorrozwoju.pl. Baza umożliwia analizę potencjału 

rozwoju gmin oraz przegląd podstawowych wskaźników rozwojowych; 

• Kompatybilny z systemem MRL II zasób kartograficzny – analizy i 

prezentacje danych w formie kartogramów, map i ikonografik dedykowany 

partnerstwom; 

• Pozyskany na potrzeby CWD zasób najświeższych (31.12.2019) danych 

społeczno-ekonomicznych, m.in. dane: POLTAX, ZUS, KRUS, dane i 

prognozy demograficzne, MPSiR, i inne. 

3. Bank Danych Lokalnych – ogólnodostępne narzędzie publikowania danych 

statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego 

4. Zestaw badań społecznych dedykowanych badaniu opinii 3 kluczowych 

kategorii mieszkańców gmin obszaru partnerstwa: 

• Badanie opinii oraz planów życiowych młodzieży zwane dalej „Badaniami 

młodzieży”. Badania, przeprowadzone online w dniach 18-22 stycznia 2021 

r. za pomocą dedykowanego systemu elektronicznego ZMP, objęły 436 

uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych mieszkających na 

http://www.partnerstwa.monitorrozwoju.pl/
http://www.gminy.monitorrozwoju.pl/
http://www.analizy.monitorrozwoju.pl/
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obszarze partnerstwa. Badanie przeprowadzono przy aktywnym udziale 

szkół i ich organów prowadzących.  

• Badanie opinii mieszkańców gmin obszaru partnerstwa, zwane dalej 

„Badaniami mieszkańców”. Badania przeprowadzono online za pomocą 

dedykowanego systemu elektronicznego ZMP, na niereprezentatywnej 

próbie 612 aktywnych internautów- mieszkańców gmin obszaru 

partnerstwa, w dniach 29.12.2020-29.01.2021 r.  

• Badanie opinii lokalnych liderów (VIP), zwane dalej „Badaniami liderów”, 

skierowane do 4 kategorii liderów lokalnych przeprowadzone online na 

celowej próbie 24 liderów w dniach 18-29.01.2021 r. 

5. Inne narzędzia analityczne i badawcze dedykowane pogłębieniu informacji: 

• Badania samorządów w zakresie bilansu usług, będące analizą 

przepływów usług pomiędzy gminami oraz lokalizacji centrów 

poszczególnych kategorii usług na terenie partnerstwa, dokonano przy 

pomocy matrycy bilansu usług na terenie obszaru partnerstwa w formie 

wywiadów z wójtami i burmistrzami oraz wyników badań mieszkańców i 

liderów; 

• Badania samorządów w zakresie przedsiębiorczości zwane dalej 

„Badaniami przedsiębiorczości”, diagnozujące warunki do rozwoju 

przedsiębiorczości w gminach obszaru partnerstwa, za pomocą arkusza 

„Podstawowe pytania dotyczące przedsiębiorczości”;  

• Badania zasobów i produktów na obszarze partnerstwa, zwane dalej 

„Badaniami zasobów i produktów”, przeprowadzone w trakcie warsztatów 

z Grupą Roboczą. Badania polegały na inwentaryzacji oraz ocenie 

posiadanych przez samorządy zasobów i produktów lokalnych;  

• Zestawienie problemów, jako narzędzie pozwalające na zidentyfikowanie: 

▪ kluczowych problemów wspólnych dla całego obszaru Partnerstwa 

▪ przyczyn i skutków tych problemów 

▪ niezbędnych działań. 

Matryca wypracowana została w toku prac warsztatowych 9 marca 2021 r. w 

których udział wzieli przedstawiciele partnerów oraz interesariusze 

zewnętrzni. 

• Ustalenie kluczowych interesariuszy, jako wstępnie wyselekcjonowanej 

grupy współpracy dostarczającej wiedzy i informacji o sytuacji na obszarze 

partnerstwa, zapewniając różnorodność wniosków i ocen w trakcie całego 

procesu. 

6. Spotkania Grupy Roboczej jako cykliczne narzędzie pomocnicze, w formie 
cotygodniowych spotkań zdalnych z udziałem kluczowych przedstawicieli 
samorządów partnerstwa oraz przedstawicielami Związku Miast Polskich. 
Głównym celem narzędzia była ciągła i transparentna komunikacja, 
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współuczestniczenie wszystkich stron w procesie diagnostycznym oraz sprawne 
wykorzystanie pozostałych narzędzi, wypracowanie kluczowych wniosków oraz 
zatwierdzanie poszczególnych zadań.  

Zrealizowane, w znacznym stopniu własnymi siłami i zasobami partnerstwa, badania 

dostarczyły unikatowego zasobu danych i informacji o gminach obszaru partnerstwa 

i jego mieszkańcach: ich opiniach, preferencjach, zachowaniach - korzystaniu z 

usług, planach i aspiracjach. Powtarzalność części pytań w kilku badaniach 

umożliwiła „agregowanie” i porównanie wyników. Sposób organizacji badań (z 

dużym zaangażowaniem partnerów i lokalnych liderów) oraz formuła badania opinii 

publicznej wniosła dodatkowo walor społecznej partycypacji mieszkańców w 

powstałym portrecie diagnostycznym obszaru partnerstwa. Zgromadzone 

informacje w postaci raportów podsumowujących pozostają do dyspozycji 

partnerstwa i umożliwiają - w miarę potrzeb, dalszą pogłębioną analizę wyników. 

Niniejszy Raport diagnostyczny został przyjęty przez Radę Partnerstwa w dniu 30 

marca 2021 roku.  
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2. Charakterystyka partnerstwa – 

informacje ogólne, wewnętrzne 

powiazania funkcjonalne, wiodące 

funkcje, obowiązujące polityki rozwoju 

partnerów  

2.1. Podstawowe informacje o partnerstwie 

Partnerstwo „Razem dla Rozwoju Doliny Liwca” zostało utworzone na mocy listu 

intencyjnego z dnia 23 września 2020 r.. W dniu 2 grudnia 2020 roku podpisany 

został aneks do listu intencyjnego. Jego sygnatariuszem było 10 jednostek 

samorządu terytorialnego.  

Deklarowanym celem partnerstwa jest określenie wspólnej polityki rozwoju dla 

obszaru partnerstwa, polegającej na zainicjowaniu działań wpływających na rozwój 

gospodarczy, turystyczny, usług społecznych oraz kulturowych, zmierzających do 

wspólnej realizacji zintegrowanych projektów. Ze względu na wyjątkowe walory 

rolnicze oraz przyrodniczo-klimatyczne sygnatariusze listu intencyjnego 

zadeklarowali współpracę w szczególności w takich obszarach jak:  

• tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa 

rolno-spożywczego; 

• rozwój istniejącego przemysłu; 

• wspieranie działań integrujących mieszkańców z regionem; 

• rozwój działań związanych z turystyką i promocją. 

Organem decyzyjnym Partnerstwa jest Rada Partnerstwa, która dąży do 

podejmowania decyzji w drodze konsensusu. W przypadku braku osiągnięcia 

konsensusu decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum 

połowy składu Rady Partnerstwa. 

Działania w ramach Partnerstwa prowadzone są w oparciu o Plan Pracy przyjęty 

przez Radę Partnerstwa dnia 10 grudnia 2020 roku. Określono w nim harmonogram 

oraz zakres i podział zadań poszczególnych podmiotów, a także wskazano zakres i 
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sposób włączania w proces projektowy interesariuszy. Grupę interesariuszy 

stanowią instytucje i organizacje istotne z punktu widzenia celów partnerstwa, w 

tym samorząd wojewódzki i samorząd powiatowy, jak również lokalni liderzy, w 

szczególności przedstawiciele środowisk społecznych i gospodarczych. 

Partnerstwo „Razem dla Rozwoju Doliny Liwca” obejmuje obszar dwóch powiatów: 

węgrowskiego i wołomińskiego. W skład partnerstwa wchodzi Powiat Węgrowski 

oraz siedem gmin z terenu powiatu węgrowskiego oraz dwie gminy z powiatu 

wołomińskiego.  

Ryc. 1. Położenie obszaru partnerstwa „Razem dla Rozwoju Doliny Liwca” 

 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie danych GUGiK oraz GDDKiA  

Partnerstwo „Razem dla Rozwoju Doliny Liwca” zajmuje powierzchnię 121 111 ha 

(około 3,41% powierzchni województwa mazowieckiego) i jest zamieszkiwany przez 

86 710 mieszkańców1. 

 
1 Dane GUS z 2019 roku 
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Tabela 1. Powierzchnia partnerstwa w podziale na gminy 

TERYT gminy Nazwa gminy Powierzchnia ogółem w ha 

(stan na 31.12.2019 r.) 

1433011 Węgrów 3 551 

1433032 Korytnica 18 032 

1433042 Liw 16 947 

1433054 Łochów – miasto 1 339 

1433055 Łochów – obszar wiejski 18 283 

1433062 Miedzna 11 601 

1433072 Sadowne 14 473 

1433082 Stoczek 14 454 

1434062 Jadów 11 658 

1434102 Strachówka 10 773 

Źródło: opracowanie własne 

Ryc. 2   Mapa obszaru partnerstwa 

 

 Źródło: opracowanie własne  



18 

 

2.1.1. Charakterystyka geograficzna obszaru 

Obszar Partnerstwa „Razem dla Rozwoju Doliny Liwca” leży we wschodniej części 

Niziny Mazowieckiej w dorzeczu Bugu i Liwca, położony jest w środkowo – 

wschodniej części województwa mazowieckiego. Obszar Partnerstwa zajmuje 

wschodnią część Niziny Mazowieckiej między Doliną Dolnego Bugu na północ, 

Równiną Wołomińską na zachód, Wysoczyzną Siedlecką na zachód oraz Wysoczyzna 

Kałuszyńską i Obniżeniem Węgrowskim w południowej i centralnej części 

Partnerstwa. 

Ryc. 3.  Mapa- mezoregiony fizycznogeograficzne Mazowsza 

 

Źródło: Wikipedia 

Partnerstwo Razem dla Rozwoju Doliny Liwca na obszarach miejskich skupia 

przedsiębiorstwa zajmujące się przede wszystkim produkcją mebli, specjalistyczną 
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obróbką metali oraz sprzedażą hurtową i detaliczną. W pozostałej części 

partnerstwa dominuje produkcja rolna, skierowana głównie na uprawę oraz 

hodowlę. 

 

2.1.2. Uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe 

Niewątpliwie największym zasobem obszaru partnerstwa jest środowisko naturalne. 

Obszar objęty partnerstwem ukierunkowany jest głównie na rozwój turystyki w 

regionie poprzez wykorzystanie naturalnych walorów rzeki Liwiec, Nadbużański Park 

Krajobrazowy oraz pięć rezerwatów przyrody, wykształconych na zalewowej dolinie 

Bugu. Należy tu również podkreślić znaczenie dziedzictwa kulturowego, które jest 

elementarnym źródłem budowania zaplecza turystycznego regionów.  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2018 poz. 1614) 

przedstawia poszczególne formy ochrony przyrody, z których na terenie 

partnerstwa występują zarówno formy obszarowe takie jak: Natura 2000, obszar 

chronionego krajobrazu, jak i formy indywidualnej ochrony takie jak pomniki 

przyrody.  

Podstawą sieci hydrologicznej Partnerstwa są dwie rzeki: Bug oraz jego lewobrzeżny 

dopływ – rzeka Liwiec. Teren objęty partnerstwem zlokalizowany jest głównie na 

terenach rolniczych (pomimo gleb głównie klasy IV-VI), ukierunkowanych przede 

wszystkim na produkcję rolną z własnych upraw albo hodowli lub chowu. Jedynie 

obszar, który może pochwalić się rozwojem zakładów przemysłowych stanowi 

miasto Węgrów oraz miasto Łochów Na pozostałych terenach jedynie punktowo 

występują zakłady pracy2. Pod względem geomorfologicznym teren partnerstwa 

zaliczony jest do obszarów o typowej rzeźbie ukształtowanej m.in. w okresie 

zlodowacenia środkowopolskiego. 

 

 
2 Wykaz największych pracodawców obszaru partnerstwa stanowi załącznik do 

Raportu Diagnostycznego 
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Ryc. 4.Mapa rzeki na obszarze partnerstwa 

 

 Źródło: mapy.geoportal.gov.pl 

Rzeka Bug jest największą rzeką występującą na terenie partnerstwa, stanowiąc 

jego północno – zachodnią granicę. Jest to ciek III rzędu. Jak na rzekę nizinną silnie 

meandrującą ma dość szybki nurt. Średni przepływ w dolnym biegu – 158 m³/s, co 

czyni ją piątą co do wielkości rzeką Polski. Bug jest jedną z ostatnich w Europie 

dużych rzek o praktycznie nie zmienionej przez człowieka dolinie o naturalnym 

charakterze, z licznymi zakolami, starorzeczami, łąkami zalewowymi i lasami 

łęgowymi. Ingerencja ludzi w bieg rzeki ograniczyła się tu właściwie tylko do 

umacniania brzegów, na niektórych odcinkach, przy pomocy opasek faszynowych. 

Zachodzące spontanicznie procesy rzeczne są nadal głównym czynnikiem 

kształtującym i różnicującym siedliska w obrębie łożyska rzeki oraz niektórych 
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krawędziach jej doliny. W obrębie powiatu znajduje się 12,3% powierzchni zlewni 

Bugu. 

Rzeka Liwiec będąc lewobrzeżnym dopływem Bugu, sam posiada liczne dopływy. 

Najważniejsze to: Czerwonka Liwska (dł. 7,05 km), Miedzanka (dł. 19,50 km), 

Czerwonka Grochowska (dł. 10,90 km), Struga (dł. 13,24 km) oraz Kostrzyń (dł. 45 

km). Rzeka przepływa przez kilka miejscowości partnerstwa, m.in.: Liw, Węgrów, 

Starą Wieś, Łochów, Korytnicę, a także przez miejscowości w gm. Jadów m.in. Iły, 

Urle, Strachów. 

Sieć rzeczną na terenie partnerstwa tworzą ponadto rzeki: Bełcząc, Bojewka, 

Czerwonka Liwska, Czerwonka Grochowska, Dzięciołek, Kanał Kolejowy, Kostrzyń, 

Lubiesza, Miedzanka, Nowa Treblinka, Osownica, Struga, Śmierdziucha, Ugoszcz, 

Wilżanka, Zdroje, Ada, Pniewniczanka, Kobylanka (zwana także Rudą), Cienka, 

Borucza, Rynia, Szewnica. 

Poza rzekami występuje gęsta sieć tworzona przez liczne bezimienne cieki, kanały, 

rowy oraz zbiorniki wód stojących tj. starorzecza (m.in. w obrębie doliny rzeki 

Kostrzyń) i stawy hodowlane. 
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Ryc. 5. Mapa klasy pokrycia terenu obszaru partnerstwa 

 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie danych CLC_2018. Projekt Corine Land Cover 2018 w 

Polsce został zrealizowany przez Instytut Geodezji i Kartografii i sfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej. Wyniki porojektu zostały pozyskane ze strony internetowej Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska clc.gios.gov.pl  

Obszary chronione ze względu na zasoby naturalne: 

• Nadbużański Park Krajobrazowy 

Szczególne znaczenie dla powiatu węgrowskiego ma Nadbużański Parki 

Krajobrazowy, gdyż stanowi aż 30 % jego powierzchni. Park obejmuje w całości 
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miasto i gminę Łochów i gminę Sadowne oraz część gminy: Korytnica, Stoczek, Liw 

i Miedzna. Został utworzony na mocy Rozporządzenia nr 36/93 Wojewody 

Siedleckiego z dnia 30.09.1993 r. Leży on w środkowowschodniej części 

województwa mazowieckiego, na pograniczu trzech regionów historyczno-

kulturowych: Kurpiów, Mazowsza i Podlasia. Park zajmuje obszar ok. 74136,5 ha 

(wraz z otuliną ponad 113671,7 ha). W granicach powiatu węgrowskiego 

Nadbużański Park Krajobrazowy zajmuje obszar 35 875,0 ha, a wraz z otuliną 48 160 

ha. Jest to jeden z większych parków krajobrazowych w Polsce, chroniący prawie 

120 km odcinek doliny Bugu. Środowisko przyrodnicze i krajobrazowe 

Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego jest ewenementem na skalę europejską. 

Park ten został utworzony właśnie ze względu na nieprzeciętne walory krajoznawcze 

i przyrodnicze oraz jego reprezentatywność w geograficzno-kulturową. Dużym 

walorem jest również niski stopień przekształcenia krajobrazu, a zwłaszcza 

środowisk roślinnych, które w dużym stopniu zachowały cechy zbiorowisk 

naturalnych lub półnaturalnych. Zasadniczym elementem krajobrazu parku jest 

szeroka, piaszczysta dolina Bugu urozmaicona tarasami, starorzeczami, wydmami i 

urwistymi skarpami. W parku dominują bory sosnowe porastające ubogich, 

piaszczystych siedliskach. Na glebach żyźniejszych występują bory mieszane świeże z 

sosną i domieszką świerka i dębu. Na obrzeżach doliny, w miejscach o wysokim 

poziomie wód gruntowych rosną lasy bagienne - olsy i łęgi jesionowo- olszowe. 

Wilgotne, nadbużańskie łąki, bagna i lasy łęgowe są miejscem gniazdowania i 

odpoczynku podczas przelotów dla wielu gatunków ptaków wodno- błotnych; 

bocianów czarnych, żurawi, dzikich gęsi, batalionów, kulików wielkich. W lasach żyją 

ptaki drapieżne, m.in. orlik krzykliwy, trzmielojad, kobuz, krogulec, pustułka, 

cietrzewi, jarząbek. Z dużych ssaków żyją łosie, sarny, daniele, dziki, lisy, borsuki, 

zające i wiewiórki. Spośród ginących gatunków gadów występuje żółw błotny, żmija 

zygzakowata i padalec. Na terenie Parku występuje wiele zabytków budownictwa 

wiejskiego, dworskiego i kościelnego oraz miejsc pamięci narodowej. 

• Siedlecko - Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Siedlecko - Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu powołany został Uchwałą 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach Nr XVII/99/86 z dnia 28 października 

1986 r. (Dz. Urz. z 1986 r. Nr 11, poz. 130). Obszar rozciąga się na Wysoczyźnie 

Siedleckiej między Siedlcami a Węgrowem na powierzchni ok. 34 696,63 ha. Ogólna 

powierzchnia chronionego obszaru w granicach powiatu węgrowskiego wynosi 10 

380 ha, w tym na terenie gminy Grębków – 900 ha, Liw – 7700 ha, Wierzbno – 180 

ha oraz miasta Węgrowa – 1 600 ha. Ponad 70 % powierzchni obszaru użytkowana 

jest rolniczo, lasy zajmują ok. 9 tys. ha i są dość mocno rozproszone; największym 

kompleksem jest uroczysko Ruchna. Przez niemal cały obszar przepływa rzeka 

Liwiec. 
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• Obszar Natura 2000 Kantor Stary PLH140007 

Specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) o powierzchni 97 ha, 

położony na terenie gminy Liw. Zatwierdzony został Decyzją Komisji Europejskiej i 

wyznaczony 5 lutego 2008 roku. Obszar pokrywa się przestrzennie z istniejącym 

rezerwatem leśnym (o tej samej nazwie). Leży na skraju większego zwartego 

kompleksu leśnego (1500ha). Na terenie obszaru dobrze zachowane lasy grądowe i 

łęgowe oraz liczne drzewa pomnikowe. Obszar położony na skraju zwartego 

kompleksu leśnego o powierzchni około 1500 ha w obrębie Węgrów, leśnictwo 

Ruchna. Kompleks leśny otaczają pola uprawne. Obejmuje wielogatunkowe lasy 

liściaste z licznymi drzewami pomnikowymi. Lasy należą do trzech typów 

siedliskowych: las świeży, las wilgotny i las mieszany świeży. 

• Obszar Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032 

Specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) o powierzchni 13 622.7 

ha, położony na terenie gmin Łochów, Korytnica, Wierzbno, Grębków, Liw, 

Węgrów. Utworzony 1 marca 2011 roku. Ponad połowę obszaru stanowią łąki i 

zarośla, jedną piątą obszary rolnicze, pozostałą część lasy (głównie liściaste, w 

mniejszym stopniu iglaste i mieszane) oraz obszar wodny rzeki Liwiec. W dolinie 

dominują użytki zielone tworzące mozaikę z lasami łęgowymi, olsami, zaroślami 

wierzbowymi oraz szuwarami. Krajobraz urozmaicają pojedyncze drzewa i ich grupy. 

Lokalnie w wielu miejscach postępuje wtórne zabagnienie i obserwowana jest 

dynamiczna regeneracja naturalnej roślinności. Czynnikiem stymulującym tych 

procesów jest zaprzestanie użytkowania oraz działalność bobrów. Wyróżnia się 

wysoką różnorodnością biologiczną i koncentracją stanowisk chronionych i ginących 

gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Charakterystycznym elementem tutejszego 

krajobrazu są lasy łęgowe. Najpospolitszymi i zajmującymi największe powierzchnie 

są łęgi olszowo-jesionowe. Różnicują je przede wszystkim wiek drzewostanów oraz 

stopień uwilgocenia, zależny od występowania lub braku zalewów. Do osobliwości 

tego terenu należą niewielkie płaty nizinnych torfowisk zasadowych, które cechuje 

obfite występowanie kruszczyka błotnego i wełnianki szerokolistnej. Na okresowo 

odsłoniętych dnach stawów rybnych pojawiają się zbiorowiska drobnych roślin 

jednorocznych na wilgotnych i mokrych podłożach mineralnych dostępnych dla 

roślinności tylko przez krótki czas w ciągu roku. Dolina Liwca ma również duże 

znaczenie pod względem biogeograficznym. Stanowi m.in. najdalej wysunięte na 

północ miejsce występowania ważki lecichy białoznacznej, będąc tym samym 

północną granicą zasięgu tego gatunku. 

• Obszar Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 
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Specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) o powierzchni 46036.7 

ha. Zatwierdzony został Decyzją Komisji Europejskiej i wyznaczony 5 maja 2008 

roku. Ostoja obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora 

Zegrzyńskiego. Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane 

pastwiska. Obszary bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów 

Bugu oraz wokół pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych. Koryto Bugu 

jest w większości nie zmienione przez człowieka, pozostały tu liczne, piaszczyste 

wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi, z 

dobrze rozwiniętymi zaroślami wierzbowymi. Pierwsza terasa rzeki obfituje w 

starorzecza, zróżnicowana pod względem wielkości, głębokości i stopnia porośnięcia 

przez roślinność wodną. Do ostoi włączony jest także kompleks lasów liściastych 

między miejscowościami Drażniew i Platerów. Lasy zajmują niecałe 20% obszaru. 

Dominują siedliska nieleśne: łąki i pastwiska oraz uprawy rolnicze. Naturalna dolina 

dużej rzeki. Szczególnie cenny jest kompleks nadrzecznych lasów o zachowanym 

naturalnym charakterze oraz szereg zbiorowisk łąkowych i związanych z siedliskami 

wilgotnymi, typowo wykształconych na dużych powierzchniach. Bogata fauna 

bezkręgowców, m.in. interesujące gatunki pająków. Obszar ma również duże 

znaczenie dla ochrony ptaków. 

• Obszar Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 

Obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) o powierzchni 27431.5 ha. 

obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska 5 listopada 2004 roku. 

Dolina Liwca jest obszarem o powierzchni 23,6 tys. ha położonym w województwie 

mazowieckim, w rejonie ostrołęcko-siedleckim. Teren ten rozciąga się nad rzeką 

Liwiec, będącej dopływem Bugu. Rzeka Liwiec posiada urozmaicone brzegi - od 

wysokich skarp po płaskie mielizny, otwierające widok na rozległe, malowniczo 

położone łąki i pastwiska. Częściowo jest ona uregulowana, choć występują również 

odcinki o charakterze naturalnym, lokalnie w dolinie napotyka się na wtórne 

zabagnienia. Obszar doliny pokryty jest głównie przez łąki i pastwiska, nielicznie 

występują łęgi olchowe i olchowo-jesionowe oraz niewielkie skupiska lasów 

iglastych. Na terenie tym znajdują się także trzy kompleksy stawów rybnych. Dolina 

Liwca jest cenną ostoją ptaków wodno-błotnych m.in.: cyraneczka, cyranka, kulik 

wielki, rybitwa białowąsa, brodziec piskliwy, perkoz rdzawoszyi, rycyk czy ortolan. 

Jednakże dużym zagrożeniem tego regionu były przeprowadzane melioracje na 

początku lat 90-tych osuszające tereny lęgowe wielu gatunków ptaków. 

• Obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 

Obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) o powierzchni 74309.9 ha. 

obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska 5 listopada 2004 roku. 
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Dolina Dolnego Bugu to obszar o powierzchni ponad 60 tys. ha, który znajduje się na 

terenie województwa mazowieckiego, w większości w regionie ostrołęcko-

siedleckim, rozciągając się wzdłuż 260 km odcinka rzeki Bug od ujścia Krzny aż do 

Jeziora Zegrzyńskiego. Mimo iż większość terenu stanowią siedliska rolnicze  

w formie suchych pastwisk, to dolina bogata jest w miejsca o wysokiej wartości 

przyrodniczej. Stanowią je tereny bagienne w okolicach ujść dopływów Bugu czy 

fragmentów jego dawnego koryta, które reprezentowane są przez dużą ilość, 

cennych krajobrazowo, poprzez ich zróżnicowanie i porośnięcie przez roślinność 

wodną, starorzeczy. W korycie Bugu nie odcisnęła się działalność człowieka, przez co 

możemy obserwować naturalne, piaszczyste wyspy, niekiedy w malowniczy sposób 

obrośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami rzecznymi. Brzegi porastają bujne 

zarośla wierzbowe, występują też lasy iglaste i liściaste, m.in. między 

miejscowościami Drażniew i Platerów. 

• Obszar Natura 2000 Dolina Kostrzynia PLB140009 

Obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) o powierzchni 14376.1 ha. 

obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska 13 października 2007 

roku. Ostoja obejmuje dolinę rzeki Kostrzyń oraz przyległe lasy łęgowe i olsy 

porzeczkowe. Typowy dla tej ostoi jest krajobraz antropogeniczny ze stawami 

hodowlanymi. W ostoi występują też niewielkie fragmenty krajobrazu rolniczego z 

polami uprawnymi i łąkami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Lokalnie 

dobrze zachowane zostały również płaty torfowisk niskich. W ostoi stwierdzono 

występowanie 20 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy 

Ptasiej. 3 gatunki zostały zamieszczone na liście zagrożonych ptaków w Polskiej 

czerwonej księdze zwierząt. Występują tu m.in.: bąk, bielik, orlik krzykliwy, derkacz, 

rybitwa czarna i zielonka. 

• Rezerwat „Śliże” 

Rezerwat torfowiskowy leżący w gminie Jadów. Celem jego ochrony jest zachowanie 

dwóch zarastających jezior dystroficznych, stanowiących przykład ponownego 

tworzenia się torfowiska wysokiego. Występuje tu wiele cennych gatunków roślin. 

Zbiorniki wodne w rezerwacie Śliże powstały w wyniku eksploatacji torfu. Jeziora 

mają powierzchnię 9,94 ha, co stanowi 22,6% powierzchni rezerwatu. 

• PLH140037 Torfowiska Czernik (powierzchnia 53,8 ha) 

Obszar położony w terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego. Ostoja składa się z 

dwóch części – wschodniej (zwanej Brzozowym Bagnem) i zachodniej, oddzielonych 

od siebie drogą krajową nr 50 i borami sosnowymi wchodzącymi w skład dużego 

kompleksu leśnego o nazwie własnej Czernik. Obejmuje dwie bezodpływowe, 
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zatorfione niecki terenu otoczone pasmami zwydmień porośniętych przez bory 

sosnowe, z których największa nosi nazwę Góra Wizna. W naturalnych obniżeniach 

terenu znajdują się jedne z najlepiej zachowanych kompleksów torfowiskowych. 

Mozaikę roślinności tworzą tu sosnowe bory bagienne Vaccinio uliginosi-Pinetum i 

zbiorowiska typowe dla torfowisk przejściowych z klasy Scheuchzerio-Caricetae 

nigrae. 

• Rezerwat Czaplowizna 

Utworzony na mocy Zarządzenia MLiPD z dnia 15 grudnia 1980 roku (MP Nr 30 

poz.171 z 1980 r.), ma powierzchnię 213,23 ha, z której grunty nieleśne zajmują 

18,83 ha. Rezerwat położony jest w obrębie gminy Łochów, na terenie Nadleśnictwa 

Łochów, leśnictwa Wielgie. Przedmiotem ochrony jest obszar leśny ze stanowiskami 

wielu chronionych gatunków roślin i ptaków, natomiast celem ochrony – 

zachowanie naturalnych zbiorowisk leśnych, stanowisk roślin chronionych oraz 

bogatej ornitofauny. Podstawowym walorem przyrodniczym są tutaj naturalne i 

zbliżone do nich zbiorowiska roślinne takie jak: kontynentalny bór sosnowy świeży, 

bór sosnowy wilgotny, kontynentalny bór mieszany, ols torfowcowy, łozowisko, 

torfowisko wysokie oraz brzezina bagienna. W rezerwacie występuje m.in.: widłak 

goździsty, widłak jałowcowaty, kosaciec syberyjski, kruszczyk szerokolistny, listera 

jajowata, konwalia majowa, płucnica islandzka i bagno zwyczajne. Na terenie 

rezerwatu stwierdzono występowanie 46 gatunków ptaków lęgowych, m. in. kruka, 

jastrzębia, myszołowa, brodźca samotnego, słonkę oraz kilka gatunków dzięciołów i 

sikor. Na obszar ten dość często zalatuje żuraw oraz ptaki wodno-błotne gnieżdżące 

się w dolinie Bugu. 

• Rezerwat Jegiel 

Utworzony na mocy Zarządzenia MLiPD z dnia 21 września 1981 roku (MP Nr 26 

poz. 231 z 1981 r.), obejmuje grunty o powierzchni 18,54 ha w całości zarządzane 

przez Lasy Państwowe, w tym lasy - 18,37 ha i grunty nieleśne - 0,17 ha. Rezerwat 

położony jest w gminie Łochów na terenie leśnictwa Szumin. Przedmiotem ochrony 

jest zachowany w naturalnym stanie fragment lasu obejmujący zbiorowisko 

świerczyny na torfie, natomiast celem ochrony – zachowanie zbiorowiska leśnego 

boru świerkowego z domieszką olszy, sosny i brzozy, rosnącego na glebie torfowej. 

Podstawowym walorem przyrodniczym jest występowanie borealnej świerczyny na 

torfie będącej rzadkością na Nizinie Południowopodlaskiej w tzw. pasie 

bezświerkowym. Świerczyna zajmuje wąski, od kilkunastu do kilkudziesięciu 

metrowy pas między rozległym zabagnieniem Doliny Bugu, a tarasem 

nadzalewowym. W części północnej wytworzyły się zbiorowiska olsów: 

porzeczkowego i torfowcowego oraz niewielkie płaty kontynentalnego boru 
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bagiennego i łęgu jesionowo-olszowego. W rezerwacie występuje wiele gatunków 

roślin chronionych m.in. widłak torfowy, widłak goździsty  

i widłak jałowcowaty oraz rosiczka okrągłolistna, listera jajowata i bagno zwyczajne. 

• Rezerwat Wilcze Błota 

Utworzony na mocy Zarządzenia MOŚZNiL z dnia 14 czerwca 1996 roku (MP Nr 42 

poz. 413 z 1996 r.), obejmujący powierzchnię 89,26 ha, jest w całości 

administrowany przez Lasy Państwowe. Położony jest w obrębie leśnym gminy 

Łochów na terenie leśnictwa Kamionna. W rezerwacie dominują lasy  

o powierzchni 50,00 ha, a Grunty nieleśne (łąki i pastwiska – 38,31 ha). 

Przedmiotem ochrony jest atrakcyjny krajobrazowo obszar bagien, torfowisk i łąk 

wraz z sąsiadującymi od północnego-zachodu borami świeżymi i wilgotnymi oraz 

olsami. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i 

krajobrazowych zróżnicowanego pod względem florystycznym, fitosocjologicznym  

i krajobrazowym torfowiska, z przyległymi do niego olsami i borami. Podstawowym 

walorem rezerwatu jest kompleks bagien, torfowisk i podmokłych łąk, zachowanych 

w stanie zbliżonym do naturalnego. Zlokalizowane są one w południowej i 

wschodniej części obiektu. Ta część rezerwatu jest nieco gorzej zachowana ze 

względu na znaczne przesuszenie. Część północna i zachodnia to bardzo dobrze 

zachowane zbiorowiska leśne borów i olsów, często o charakterze zbliżonym do 

naturalnego. Szczególnie dobrze wykształcone są miejscami płaty olsu 

torfowcowego, o kępkowo dolinkowej strukturze. W rezerwacie stwierdzono 

występowanie storczyków i widłaków. 

• Rezerwat Mokry Jegiel 

Utworzono rozporządzeniem wojewody mazowieckiego w 2002 r. Obejmuje on 

powierzchnię 116,13 ha gruntów w leśnictwie gminy Sadowne. Za główny cel 

ochrony uznano: „zachowanie siedlisk przyrodniczych o charakterze zbiorowisk 

borowych, olsowych i łęgowych oraz wilgotnych łąk, będących miejscem 

występowania oraz gniazdowania wielu rzadkich gatunków ptaków Powierzchniowo 

dominują lasy zajmujące 112,40 ha. Teren łagodnie opada w kierunku północnym, 

gdzie granicą rezerwatu jest niewielki ciek wodny – Kanał Kacapski. Część 

południowa położona jest na tarasie nadzalewowym Bugu, z lokalnymi obszarami 

zwydmień. Powierzchniowo dominują tu lasy, głównie olsy, niewielkie powierzchnie 

zajmują drzewostany sosnowe. Na całej powierzchni przeważają płaty zespołu olsu 

porzeczkowego. Na mniejszych powierzchniach zinwentaryzowano (dokumentacja 

rezerwatu) łęgi olszowo-jesionowe i wiązowo-jesionowe. 
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• Rezerwat Moczydło 

Utworzony na mocy Zarządzenia MOŚZNiL z dnia 9 października 1991 roku (MP Nr 

38 poz. 273 z 1991 r.), obejmujący powierzchnię 58,08 ha, w całości jest 

administrowany przez Lasy Państwowe. Rezerwat położony jest w obrębie leśnym 

Węgrów na terenie leśnictwa Stoczek. W strukturze użytkowania gruntów dominują 

lasy - 50,67 ha, a bagna stanowią 6,78 ha. Przedmiotem ochrony jest śródleśne 

jezioro wraz z otaczającymi je torfowiskami i drzewostanami, wspólnie tworzącymi 

miejsca lęgowe rzadkich gatunków ptaków. Celem ochrony jest zachowanie ze 

względów naukowych i dydaktycznych stanowisk lęgowych rzadkich i zagrożonych 

gatunków ptaków oraz śródleśnego jeziora wraz z stanowiskami roślin chronionych. 

Najcenniejszą pod względem przyrodniczym częścią rezerwatu jest zarastające 

śródleśne jeziorko, zasiedlane przez szereg gatunków ptaków i płazów.  

W okolicznych lasach występują m.in. takie gatunki jak: jastrząb, myszołów, kruk i 

turkawka oraz kilka gatunków dzięciołów, pokrzewek i muchołówek. Gromadę 

płazów reprezentuje żaba wodna oraz ropuchy: szara i zielona. W rezerwacie 

przeważają zbiorowiska borów, w tym: suboceaniczny bór sosnowy świeży, bór 

sosnowy wilgotny i bór bagienny. Na zachód od jeziorka występuje mały płat jegla. 

Wokół jeziorka wytworzyło się torfowisko wysokie. Do ciekawszych roślin 

występujących w rezerwacie należą: grzybienie białe, traganek szerokolistny, bagno 

zwyczajne i wawrzynek wilcze łyko. 

• Rezerwat Kantor Stary 

Utworzony na mocy Zarządzenia MOŚZNiL z dnia 14 czerwca 1996 roku (MP Nr 42 

poz. 408 z 1996 r.), obejmujący powierzchnię 95,43 ha jest w całości 

administrowany przez Lasy Państwowe. Rezerwat położony jest w obrębie leśnym 

Węgrów na terenie leśnictwa Ruchna. W strukturze użytkowania gruntów dominują 

lasy zajmujące 93,06 ha. Przedmiotem ochrony jest kompleks dobrze zachowanych 

lasów sosnowo jesionowo - dębowych tworzących zbiorowiska grądów: wysokich, 

typowych i niskich, oraz łęgu jesionowo-wiązowego, natomiast celem ochrony – 

zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wielogatunkowych 

drzewostanów z udziałem wielu wiekowych drzew. Osobliwością rezerwatu jest 

bardzo rzadka ozorka zielona. W rezerwacie występuje wiele gatunków ptaków, 

m.in.: bocian czarny, trzmielojad, krogulec i brodziec samotny. Rezerwat, położony 

w blisko tysiąchektarowym uroczysku jest również ostoją dla jeleni, dzików  

i saren. 

• Rezerwat Las Jaworski 

Utworzony 3 marca 2015 roku Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uznania rezerwatu 
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przyrody (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 1295), obejmujący powierzchnię 234 900 ha na 

terenie gminy Wierzbno. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie grądów i łęgów 

wiązowo-jesionowych oraz łąk śródleśnych z licznymi stanowiskami gatunków 

chronionych i zagrożonych. Rezerwat obejmuje grunty będące własnością Skarbu 

Państwa, administrowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w 

Warszawie, Nadleśnictwo Siedlce. Istotnymi elementami szaty roślinnej rezerwatu 

są zbiorowiska grądowe – w wyżej położonych fragmentach rezerwatu dominuje 

grąd typowy, w drzewostanie, którego przeważają graby, zaś w najniżej położonych 

miejscach jest żyźniejszy i wilgotniejszy grąd kokoryczowy. Jest on porośnięty przez 

dęby szypułkowe, klony zwyczajne i lipy drobnolistne, a w jego runie występują: 

gwiazdnica wielkokwiatowa, przytulia leśna i zerwa kłosowa. W rezerwacie jest 

również zbiorowisko grądowe z udziałem gatunków ciepłolubnych, 

charakterystyczne dla siedlisk borowych. Ponadto w rezerwacie znajdują się 

zbiorowisko łęgu wiązowo-jesionowego, ciągnące się wzdłuż cieku wodnego 

płynącego przez środkową część rezerwatu, oraz śródleśne łąki świeże i wilgotne, o 

szerokim spektrum wilgotnościowym, które stanowią miejsce występowania 

najcenniejszych gatunków flory. 

• Rezerwat Turzyniec 

Utworzony został 2 marca 2015 na mocy zarządzenia Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 lutego 2015. Rezerwat znajduje się na 

gruntach będących własnością Skarbu Państwa, administrowanych przez Regionalną 

Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie i Nadleśnictwo Łochów. Istotnymi 

elementami szaty roślinnej rezerwatu są: zbiorowiska szuwarowe  

z najbardziej malowniczym, znajdującym się w warunkach stałego podtopienia, 

szuwarem kosaćca żółtego; zbiorowiska ziołoroślowe, z takimi gatunkami 

charakterystycznymi, jak wiązówka błotna i tojeść pospolita; zbiorowiska ziół i 

pnączy porastające pogranicze między różnymi zbiorowiskami roślinnymi. 

Dominującym elementem są tutaj rośliny czepne i wijące, które, wspierając się na 

bylinach lub krzewach, tworzą charakterystyczne welony; olsy oraz łęgi olszowo-

jesionowe; bory mieszane – miejscami silnie podtopione, przez co mają pod 

względem krajobrazowym cechy borealnych wilgotnych borów mieszanych; 

zbiorowiska torfowiskowe i trzęsawiska. 

• Użytki ekologiczne 

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów 

mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki 

wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, 

torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie 
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skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub 

chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca 

rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Obecnie ustanowienie użytku 

ekologicznego następuje w drodze uchwały rady gminy. Istotnym powodem 

tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich 

powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym. 

• Pomniki przyrody 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 

skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej 

lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je 

wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych 

lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz 

jaskinie. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. 

Przez teren województwa mazowieckiego, w tym przez teren Partnerstwa, 

przebiegają także korytarze ekologiczne. Charakteryzują się dużą różnorodnością 

gatunkową, krajobrazową i siedliskową. Są one także ważnymi ostojami dla 

gatunków rodzinnych i wędrownych, a zwłaszcza dla gatunków rzadkich i 

zagrożonych wyginięciem. 

Przez teren partnerstwa przebiegają korytarze ekologiczne zobrazowane na mapie. 
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Ryc. 6.  Mapa korytarze ekologiczne 

 

Źródło: www.mapa.korytarze.pl 

Korytarze ekologiczne pełnią swoje funkcje tylko wtedy, gdy są ciągłe i drożne na 

całej swej długości. Dlatego podstawowym zagrożeniem dla funkcjonowania 

korytarzy migracyjnych są: 

• rozwój sieci transportowej – budowa nowych autostrad i dróg 

ekspresowych, które wymagają grodzenia (fizyczna bariera ekologiczna); 
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• budowa obiektów przemysłowych, centrów handlowych, logistycznych, 

warsztatów, magazynów poza obszarem zabudowanym, wzdłuż głównych 

dróg – rozciągnięcie strefy zurbanizowanej, powstanie przewężeń korytarza 

ekologicznego; 

• chaotyczna zabudowa obszarów wiejskich – szczególnie wzdłuż głównych 

dróg, powoduje powstanie wielokilometrowej bariery z przylegających do 

siebie ogrodzonych posesji; 

• budownictwo w bezpośredniej bliskości cieków wodnych – coraz dłuższe ich 

odcinki znajdują się w obrębie gęstej zabudowy, brzegi są degradowane, a 

cieki wodne poddawane regulacji; 

• rozwój budownictwa rekreacyjnego i hałaśliwych form rekreacji – 

przeznaczanie pod budownictwo rekreacyjne (domki letniskowe) coraz 

większych obszarów, wykorzystanie lasu do hałaśliwych form rekreacji (jazda 

motorami crossowymi i samochodami terenowymi po drogach leśnych, 

szlakach turystycznych). 

Obszar partnerstwa jest wymarzonym miejscem do wypoczynku. Brak przemysłu, 

bogata przyroda i wiele atrakcji turystycznych sprawia, że jest to miejsce wyjątkowe 

na mapie Mazowsza.  

Mało zróżnicowana rzeźba: rozległe i płaskie, często podmokłe doliny z jednej 

strony oraz pokrywy piasków eolicznych z drugiej spowodowały, że – ujmując 

statystycznie – ponad. 40,0% powierzchni partnerstwa zajmują zbiorowiska roślinne 

o stosunkowo dużym potencjale biotycznym: lasy (stanowiące blisko 34,0% 

powierzchni gminy) oraz łąki. Pod względem siedliskowym lasów dominują bory 

sosnowe, zwłaszcza świeże i mieszane. Na wydmach wykształciły się bory suche. 

Lasy liściaste, głównie olchowe, zajmują niewielkie powierzchnie, głównie w 

dolinach i obniżeniach. Nad Liwcem zachowały się płaty łęgu nadrzecznego. W 

zagłębieniach bezodpływowych wykształciły się torfowiska wysokie. Doliny cieków 

użytkowane są głównie jako łąki kośne, rzadziej pastwiska. Przeważają łąki wilgotne. 

Równinne wyniesienia użytkowane są jako grunty orne. 

2.1.3. Uwarunkowania komunikacyjne 

Uwarunkowania komunikacyjne partnerstwa wyróżniają się rozbudowanym 

systemem drogowym. Do układu nadrzędnego, łączącego obszar gmin tworzących 

Partnerstwo Razem dla Rozwoju Doliny Liwca, z systemem drogowym kraju, należy 

zaliczyć drogi krajowe nr 50 i 62 oraz bliskie sąsiedztwo autostrady A2. 

W układzie podstawowym, obsługującym gminy partnerstwa, znajdują się drogi 

powiatowe. Z kolei układ uzupełniający tworzą drogi gminne, pełniące funkcje 

dojazdowe do jednostek osadniczych i poszczególnych nieruchomości. 
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Przez teren partnerstwa przebiegają: 

• dwie drogi krajowe: Nr 62 (Wyszków — Łochów – Węgrów) i Nr 50 (Mińsk 

Mazowiecki — Łochów – Ostrów Mazowiecka) o łącznej długości 85,40 km, 

• cztery drogi wojewódzkie: 636, 637, 696 i 697 o łącznej długości 60,91 km, 

• 87 drogi powiatowe o łącznej długości 592,00 km,  

• drogi gminne o łącznej długości 1002,448 km. 

Sieć dróg powiatowych i gminnych na przeważającej długości nie odpowiada 

wysokim wymaganiom stawianym obecnie drogom publicznym, określonym w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999 r. „Warunki 

techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. Część 

dróg posiada nadal nawierzchnię gruntową. Znaczny procent dróg leżący w obrębie 

Partnerstwa ma nieuregulowany pas drogowy, o nieprawidłowej geometrii czy 

braku separacji ruchu kołowego i pieszego. Jednym z głównych problemów jest 

przede wszystkim zbyt niska nośność odcinków drogowych. Ponadto drogi te 

charakteryzują się duża liczbą nienormatywnych łuków poziomych i pionowych, 

brakiem dostatecznej widoczności na łukach i skrzyżowaniach, niewystarczającą 

szerokością jezdni i poboczy na wielu odcinkach, brakiem bezpiecznych ciągów 

pieszych i rowerowych, brakiem odpowiedniego odwodnienia, a także licznymi 

drzewami rosnącymi w skrajni. 

Komunikacja między stolicą powiatu węgrowskiego a poszczególnymi gminami 

leżącymi w jego obrębie odbywa się głownie za pomocą komunikacji samochodowej 

(publicznej i prywatnej). Przez teren partnerstwa przebiega linia kolejowa Warszawa 

— Białystok, która biegnie przez tereny gmin Jadów, Sadowne, Stoczek i Łochów. Jej 

długość to zaledwie 26 km. Wykorzystywana jest przez lokalne społeczności głównie 

jako środek transportu przy dojazdach do i z pracy oraz młodzieży do szkół i 

placówek oświatowych, zlokalizowanych poza terenem obejmującym partnerstwo. 
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Ryc. 7. Mapa główne powiązania komunikacyjne partnerstwa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GDDKiA 

2.2. Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze partnerstwa oraz 

określenie wiodących funkcji na obszarze  

Uzupełnieniem zebranych i opisanych w poprzednim rozdziale podstawowych 

informacji o obszarze partnerstwa, jest wskazanie, opisanie występujących 

powiązań funkcjonalnych (gospodarczo-przestrzennych) pomiędzy jednostkami 

tworzącymi partnerstwo. Do oceny powiązań wynikających z korzystania z różnych 

usług wykorzystano odpowiedzi z przeprowadzonych badań społecznych (badanie 

opinii mieszkańców, badanie opinii liderów, matryca popytu i podaży usług 

publicznych i komercyjnych na podstawie wywiadów z wójtami/burmistrzami). W 

zdecydowanej większości opinie zebrane z tych trzech źródeł pokrywają się. 

Największe rozbieżności wystąpiły w przypadku oceny usług z zakresu kultury oraz 

sportu i rekreacji (w opinii wójtów/burmistrzów większość mieszkańców korzysta z 
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tych usług na terenie gminy, podczas gdy mieszkańcy wskazali, że równie często 

korzystają z nich poza obszarem partnerstwa).  

W rozdziale tym odpowiemy na pytanie: co łączy poszczególne jednostki tworzące 

partnerstwo, a także, które z nich w zakresie świadczonych usług mają dominującą 

rolę na terenie partnerstwa. O ich dominującej roli w partnerstwie i wiodących 

funkcjach partnerstwa odniesiemy się w kolejnym punkcie: „Wiodące funkcje 

obszaru partnerstwa”. 

2.2.1. Identyfikowanie powiązań funkcjonalnych na obszarze 

partnerstwa 

Z analizy badań mieszkańców3 wyodrębniono dane dotyczące przemieszczania się 

mieszkańców pomiędzy poszczególnymi gminami partnerstwa. Analiza przepływów 

ludności pokazuje, że mieszkańcy w zdecydowanej większości przemieszczają się w 

obrębie najbliższych gmin. Wyjątkiem jest ośrodek powiatowy- miasto Węgrów, 

które odwiedza często lub średnio często większość mieszkańców obszaru 

partnerstwa, również z gmin, które leżą poza granicami powiatu węgrowskiego 

(Strachówka i Jadów). Diagram przedstawia częstotliwość przemieszczania się 

mieszkańców pomiędzy poszczególnymi gminami m.in. w celu korzystania z usług, 

załatwiania różnorodnych spraw. 

Dla przykładu na 196 respondentów z gminy Łochów 113 osób nigdy nie odwiedza 

gminy Korytnica, 76 gminy Liw. Za to w większym stopniu udają się do pobliskiego 

Jadowa lub właśnie do Węgrowa.

 
3 Badania mieszkańców – ankieta on-line grudzień 2020/styczeń 2021  
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Tabela 2.  Częstość przemieszczania się mieszkańców gmin na terenie partnerstwa 
gmina destynacji 

(jadę do…) 
Węgrów Liw Korytnica Sadowne Miedzna 

gmina respondenta 
(jadę z…) 

często/
średnio 

często 

rzadko nigdy często/
średnio 

często 

rzadko nigdy często/
średnio 

często 

rzadko nigdy często/
średnio 

często 

rzadko nigdy często/
średnio 

często 

rzadko nigdy 

Węgrów X  X  X  30 35 35 20 10 70 75 25 0 10 45 48 

Liw 19 41 41 X  X  X  16 22 43 81 8 8 5 8 14 

Korytnica 11 22 54 13 24 49 X  X  X  84 5 5 1 5 8 

Sadowne 26 26 35 28 29 33 24 27 38 X  X  X  1 19 40 

Stoczek 2 12 65 2 11 65 2 9 68 42 41 10 6 10 10 

Łochów 19 32 29 17 37 76 10 41 113 83 7 0 7 39 149 

Jadów 5 13 67 6 14 65 8 11 68 35 53 10 1 13 52 

Strachówka 7 33 52 6 29 57 5 30 58 72 14 10 3 3 46 

Miedzna 26 2 2 7 14 4 2 14 13 2 16 10 X X X 

gmina destynacji 
(jadę do…) 

Stoczek Łochów Jadów Strachówka 

gmina respondenta 
(jestem z…) 

często/ 
średnio 

często 
rzadko nigdy 

często/
średnio 

często 
rzadko nigdy 

często/
średnio 

często 
rzadko nigdy 

często/
średnio 

często 
rzadko nigdy 

Węgrów 20 20 10 15 15 70 15 15 70 10 10 80 

Liw 14 22 46 6 19 54 6 16 54 11 16 51 

Korytnica 19 24 43 11 22 51 5 30 51 8 24 54 

Sadowne 20 28 38 19 29 41 11 20 55 15 21 51 

Stoczek X  X  X  2 6 69 8 25 45 10 18 50 

Łochów 25 27 34 X  X  X  7 29 41 14 20 44 

Jadów 68 26 4 2 14 68 X  X  X  7 15 61 

Strachówka 72 14 10 6 27 59 7 28 58 X  X  X  

Miedzna 7 12 8 5 17 5 2 10 13 3 6 19 
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Import usług spoza partnerstwa 

1. usługi administracyjne specjalne (US, ZUS/KRUS, ARiMR itp.), 

2. doradztwo i pośrednictwo zawodowe, poszukiwanie pracy, 

3. usługi wsparcia przedsiębiorczości (w tym doradcze i szkoleniowe), 

4. kino, teatr, 

5. szkoły policealne, Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji; Wydarzenia z zakresu 

kultury wysokiej (wystawy, koncerty m. klasycznej, itp.), 

6. szkoły wyższe,  

7. specjalistyczna opieka zdrowotna (w tym szpitale), 

8. usługi zw. z rynkiem nieruchomości (pośrednictwo, zarządzanie),  

9. oferty pracy wymagające wysokich kwalifikacji. 

Usługi realizowane na terenie partnerstwa 

1. szkoły ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe, 

2. sąd i prokuratura, usługi administracyjne powiatowe,  

3. usługi medyczne- szpital, 

4. większe zakupy (AGD, meble), 

5. usługi finansowe i ubezpieczeniowe; Usługi prawne, księgowe, projektowe, 

techniczne, 

6. żłobki (placówki opiekuńczo-wychowawcze), 

7. placówki opiekuńcze dla dzieci i młodzieży, 

8. szkoły specjalne, 

9. wydarzenia z zakresu pop-kultury (gł. stałe i cykliczne i masowe), 

10. targowiska, 

11. dworzec autobusowy, 

12. stacja kolejowa, 

13. usługi związane z gastronomią (restauracje, puby, kawiarnie, bary), 

14. drobne usługi naprawcze (szewc, krawiec, naprawa AGD itp.), 

15. dzienne domy pobytu dla osób starszych, 

16. całodobowe domy opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, 

17. usługi transportowe i gospodarka magazynowa. 

Usługi realizowane w gminie zamieszkania na obszarze partnerstwa 

1. przedszkola, 

2. podstawowa opieka zdrowotna, 

3. usługi administracyjne gminne, 

4. usługi pocztowe i kurierskie, 

5. naprawa sprzętów, maszyn, pojazdów, 

6. zakupy: podstawowe artykuły gosp. domowego i żywność, 
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7. szkoły podstawowe, 

8. zajęcia artystyczne (koła, sekcje, kluby, chór, zespół taneczny, orkiestra itp.), 

9.  imprezy i wydarzenia sportowe (stadion, lodowisko, hala sportowa), 

10. miejsca uprawiania sportu i rekreacji, 

11. realizacja pasji w stowarzyszeniach i grupach nieformalnych, 

12.  aktywności społeczna, 

13.  zajęcia sportowe (kluby, sekcje), 

14. usługi typu "beauty" (fryzjer, kosmetyczka. 

Mieszkańcy partnerstwa korzystają w przeważającej większości z usług 

podstawowych na terenie partnerstwa. Nie świadczy to jednak o 

samowystarczalności obszaru, ponieważ mieszkańcy korzystają z usług również w 

miastach powiatowych położonych poza obszarem Partnerstwa.  

Dla partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca występują ośrodki ciążenia tj.: 

miasta Węgrów, Siedlce, Wołomin, Ostrów Mazowiecka, Sokołów Podlaski oraz 

Łochów. Miasta te pełnią funkcje administracyjne lokalne i ponadlokalne, 

dostawców usług o charakterze wyspecjalizowanym (ale nie 

wysokospecjalistycznym), gdyż te oferuje Warszawa. Powyższe wnioski zostały 

również potwierdzone w badaniach ankietowych mieszkańców4. Analizując 

odpowiedzi mieszkańców widzimy, że podstawowe usługi realizują w dużej mierze 

na obszarze swojego zamieszkania- terenie własnej gminy (usługi podstawowe jak 

zakupy żywności, drobnych art., podstawowa opieka medyczna). Mieszkańcy mają 

ograniczoną dostępność do usług publicznych wyższego rzędu np.: teatr, usługi 

edukacyjne, usługi zdrowotne, handel, gastronomia. W celu ich zapewnienia 

zmuszeni są pojechać do dużych ośrodków miejskich takich jak: Warszawa oraz 

gmin miejskich Siedlce, Wołomin, Sokołów Podlaski, Wyszków – miasta spoza 

obszaru partnerstwa.  

W przypadku usług specjalistycznych medycznych udają się do większych ośrodków 

na terenie partnerstwa- Węgrów lub poza jego obszar (Siedlce, Ostrów Mazowiecka, 

Warszawa).  

Jeśli usługi są realizowane poza partnerstwem to decyduje głównie bliskość dużego 

ośrodka. Mieszkańcy gmin najbliższych Węgrowa korzystają z tego ośrodka, często 

też kierują się do Siedlec, Sokołowa Podlaskiego. Z kolei mieszkańcy gmin z 

 
4 Badania ankietowe mieszkańców, grudzień 2020/styczeń 2021 
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północnej strony partnerstwa korzystają z ośrodków takich, jak Wyszków, Wołomin. 

We wszystkich gminach wskazuje się Warszawę jako miejsce „korzystania” z usług. 

Sytuacja poszczególnych gmin obszaru partnerstwa nie jest identyczna. Gminy z 

północnej części obszaru partnerstwa (Łochów, Jadów, Sadowne) ciążą w kierunku 

Ostrów Mazowiecka, Wyszkowa, gminy Strachówka i Jadów w kierunku Wołomina 

(ośrodek powiatowy dla tych gmin), Miedzna, Liw, Węgrów – Sokołów Podlaski. 

Daje to możliwości tym gminom wyspecjalizowania się w pewnych obszarach i 

przejęcia pewnych usług tworzących centra lokalne. Wyraźnie dominuje import 

usług specjalistycznych spoza partnerstwa.  

Co to oznacza dla Partnerstwa? Rozwój usług na rynku lokalnym? Dążyć do większej 

samowystarczalności? Czy przeciwnie - ułatwić ludziom transport do miast, gdzie 

znajdują się ponadlokalne centra usług? 

Z przeprowadzonych badań przepływu usług wynika, że partnerstwo Razem dla 

Rozwoju Doliny Liwca nie jest obszarem wielofunkcyjnym i w pełni 

samowystarczalnym.  

2.2.2. Wiodące funkcje obszaru partnerstwa 

Funkcje Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca wyznaczane są przez 

zbilansowane obszary usług. Z przeprowadzonych badań przepływu usług wynika, że 

obszar partnerstwa nie jest wielofunkcyjny. Mieszkańcy mają ograniczoną 

dostępność nie tylko do usług publicznych wyższego rzędu, ale również do tych 

podstawowych niższego rzędu np.: teatr, usługi edukacyjne, usługi zdrowotne a 

także handel i gastronomia. W celu ich zapewnienia zmuszeni są pojechać do 

dużych ośrodków miejskich poza obszarem partnerstwa.  

Analizując przepływ usług partnerstwa zauważono, że dwa główne ośrodki miejskie 

partnerstwa- Węgrów i Łochów oraz miejscowości będące siedzibą władz 

poszczególnych gmin zaspokajają podstawowe endogeniczne funkcje wewnętrzne, 

pełnione na rzecz mieszkańców5.  

Niewielkie zróżnicowanie gmin tworzących obszar partnerstwa Razem dla Rozwoju 

Doliny Liwca zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkańców takie jak: potrzeby 

socjalno-bytowe, podstawowa opieka zdrowotna, edukacja szczebla 

podstawowego. Jednocześnie potencjał położenia - bliskość największego ośrodka 

miejskiego w regionie jakim jest stolica, a także miast Siedlce, Ostrów Mazowiecka, 

 
5 M. Szczurowska, K. Podawca, B. Gworek, Struktura funkcjonalna obszarów 

wiejskich, [w:] Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2006 nr 29, s. 39. 
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Sokołów Podlaski, Wołomin - powodują, że dostępność do innych niż podstawowe 

potrzeby: edukacja wyższa, kultura wysoka, wysokospecjalistyczne usługi medyczne 

są mieszkańcom zapewnione, jednakże oddalone od miejsca zamieszkania niekiedy 

nawet do 2 godzin. Przedstawione powyżej cztery wiodące funkcje partnerstwa tj. 

administracyjne, socjalno-bytowe, dostawcy zasobów na rynki pracy, mogą się 

rozwijać z uwzględnieniem przepisów prawno- administracyjnych związanych z 

rozwojem tak bogatego obszaru środowiskowo-przyrodniczego.  

Partnerstwo wymaga wsparcia w procesie rozwojowym. Przemawiają za tym fakty:  

• gminy partnerstwa są położone na obszarach oddalonych od głównych 

ośrodków miejskich z których usług korzystają (głównie Warszawy) – do 1,5 

godziny.  

• są oddalone od głównych szlaków komunikacyjnych – niska dostępność 

komunikacyjna uniemożliwia mieszkańcom dotarcie do miejskich ośrodków. 

Wyjątek stanowią te obszary gmin, gdzie przebiegają drogi krajowe oraz linia 

kolejowa: np. gmina Łochów położona przy szlaku kolejowym Warszawa-

Białystok (obsługa kursów pospiesznych i intercity).  

2.2.3. Wnioski 

Miasta Węgrów i Łochów są najważniejszymi ośrodkami partnerstwa, kumulującymi 

zarówno miejsca pracy jak i większość dostępnych usług. Dotyczy to np. usług 

administracyjnych szczebla powiatowego, edukacji ponadpodstawowej, a także 

świadczenia usług kultury (w tym wydarzeń kultury wysokiej). Obecność tych usług 

sprawia, że są to miasta często odwiedzane przez mieszkańców pozostałych gmin 

partnerstwa.  

Pozostałe gminy mają charakter rolniczy, a część ośrodków osadniczych pełni 

również funkcje pozarolnicze pozwalajace na zaspokojenie podstawowych potrzeb 

mieszkanców. Istotne dla tych gmin są walory przyrodnicze i krajobrazowe, w tym 

przebieg dolin rzecznych. W połączeniu z występującymi punktowo obiektami 

historycznymi stwarzają one możliwości do rozwijania turystyki aktywnej.  

Bliskość dużych ośrodków, szczególnie Warszawy, Siedlec powoduje, że wiele usług 

o charakterze specjalistycznym jest dostępnych, ale nie na terenie partnerstwa. 

Poza tym opłacalność ekonomiczna świadczenia pewnych usług (handlowe, 

specjalistyczne zdrowotne) sprawia, że obszar partnerstwa nie wykazuje 

odpowiedniej „masy krytycznej” dla rozwijania tych usług. Istotne jest natomiast 

usprawnianie powiązań komunikacyjnych z większymi ośrodkami oraz współpraca z 

wyspecjalizowanymi instytucjami działającymi w tych miastach.  
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Na podstawie badań ankietowych wszystkich trzech przywoływanych wcześniej 

grup (mieszkańcy, liderzy lokalni, młodzież) oraz analizy podaży i popytu na usługi 

na terenie partnerstwa należy zwrócić szczególną uwagę na następujące aspekty: 

• brak integracji usług publicznych w układach bipolarnych. Wyjątkiem są 

Węgrów i Liw.; 

• konieczność integracji usług z obszaru turystyki i kultury; 

• słaba dostępność specjalistycznych usług medycznych; 

• ograniczony dostęp do transportu publicznego. Należy zadbać o dostępność 

transportową (w tym transportem publicznym) do miast powiatowych oraz 

ważnych ośrodków regionu. Jest ważne, aby w tego typu sytuacji 

lokalizacyjnej (szczególnie gmin leżących peryferyjnie) nie stwarzać 

mieszkańcom barier instytucjonalnych w korzystaniu z usług publicznych, a 

także aby odpowiednie podmioty we wszystkich jednostkach 

współpracowały ze sobą i dążyły, w miarę możliwości, do 

komplementarnego świadczenia usług (np. lekarze specjaliści, szkoły 

branżowe). 

• wsparcie dla niektórych ośrodków najmniejszych, tak aby mogły zachować 

swoje funkcje oraz atrakcyjność osiedleńczą (budowa infrastruktury 

komunalnej, infrastruktury sieciowej internetu oraz poprawa jakości 

substancji mieszkaniowej). 

2.3. Współpraca z kluczowymi partnerami instytucjonalnymi 

dysponującymi zasobami, które mogą powiększyć potencjał 

rozwojowy partnerstwa – inne obszary funkcjonalne, region 

Gminy tworzące partnerstwo Razem dla rozwoju Doliny Liwca już od wielu lat 

podejmują wspólne działania, które są związane z odpowiedzią na różne wyzwania 

rozwojowe. 

Ponadgminnymi inicjatywami oddolnymi, ujętymi w formalne ramy współpracy, są 

lokalne grupy działania. Działają one na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w bardzo 

wielu dziedzinach, takich jak edukacja, ochrona zdrowia, sport, kultura, aktywność 

społeczna, pomoc różnym grupom społecznym, promocja obszaru, ochrona 

środowiska, turystyka, wspieranie rozwoju miejsc pracy. Partnerstwo leży na 

obszarze działania dwóch Lokalnych Grup Działania: LGD „Bądźmy Razem” oraz LGD 

„Równiny Wołomińskiej”. Celem Lokalnych Grup Działania jest zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej Doliny Liwca oraz propagowanie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności potrzeby harmonijnego współżycia 
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człowieka ze środowiskiem przyrodniczym i jego aktywnej ochrony, jak i 

promowaniem walorów turystycznych gmin, w tym organizowanie spotkań, 

wycieczek, współpracy i wymiany międzynarodowej. Wiąże się to z potrzebą 

utworzenia sieci interesujących turystycznie miejsc i obiektów położonych na 

obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.6 LGD od lat aktywnie są 

włączane w działania samorządów wchodzących w skład partnerstwa, pełniąc często 

rolę animatorów życia społecznego.  

Partnerzy posiadają wiedzę i doświadczenie w wspólnej realizacji zadań określonych 

odrębnymi ustawami. Powiat Węgrowski jako Lider Partnerstwa posiada bogatą 

wiedzę z zakresu współpracy międzysamorządowej. W ubiegłych latach samorząd 

powiatowy realizował partnerstwo m.in.: na rzecz rozwoju Obszaru Funkcjonalnego 

Doliny Liwca, w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W 

Kałuszyn (granica powiatu) -Wierzbno – Roguszyn - Korytnica – Paplin” w ramach 

Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego 

Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i 

modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu 

siedleckiego” – umowa nr RPMA.07.01.00-14-6339/16-00 oraz wielokrotnie 

realizował zadania z gminami spoza terenu Partnerstwa m.in. z Gminą Bielany pow. 

Sokołowski, gm. Mokobody pow. Siedlecki. 

Dużym potencjałem partnerstwa jest sieć szkół, szczególnie szkół średnich w 

Węgrowie i Łochowie, które poprzez swoją działalność pozaszkolną są również 

istotnym partnerem instytucjonalnym. 

Prężnie działającym ośrodkiem, współpracującym z samorządami lokalnymi, na 

obszarze partnerstwa jest Muzeum Zamek w Liwie- jednostka organizacyjna 

podległa Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

Muzeum co roku organizuje kilkadziesiąt wydarzeń: turnieje, wystawy czasowe, 

konferencje naukowe, koncerty. Spośród najważniejszych wymienić 

należy Międzynarodowy Turniej Smaków dedykowany miłośnikom kuchni 

regionalnej oraz Turniej Rycerski, który od 2001 r. gromadzi pasjonatów 

średniowiecza i walk rycerskich z całego kraju.  

Muzeum zbrojownia prowadzi działalność oświatową, w tym lekcje muzealne dla 

dzieci i młodzieży, prezentujące kulturę rycerską, sarmatyzm i różne typy broni 

i uzbrojenia, połączone ze zwiedzaniem zamku. Zamek leży na szlakach 

 
6 Dokumentacja końcowa Szlaku Przyrodniczo – Ekologicznego „Doliną Liwca” 

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” 

http://liw-zamek.pl/turniej-smakow/
http://zbrojownia.e-kei.pl/turniej-rycerski/
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turystycznych: Szlak Wielkiego Gościńca Litewskiego, Szlak Książąt Mazowieckich, 

Szlak Doliny Liwca, Szlak Rowerowy Natura. Trasy turystyczne prowadzą do 

interesujących miejsc w okolicy, w tym do Węgrowa z pięknymi kościołami 

barokowymi i „Lustrem Mistrza Twardowskiego”, skansenu w Suchej i urokliwego 

zabytkowego Drohiczyna nad Bugiem. 

2.4. Analiza aktualnych polityk rozwoju partnerów 

Analiza podstawowych dokumentów strategicznych członków partnerstwa wskazuje 

na dużą zbieżność celów oraz podejmowanych działań. Wynika to z zakresu 

kompetencji poszczególnych partnerów oraz wspólnego profilu społeczno-

gospodarczego obszaru. 

 W sferze gospodarczej aspektami podejmowanymi przez większość jst jest 

wsparcie dla przedsiębiorców. Podkreślana jest konieczność tworzenia dobrego 

klimatu do rozwijania przedsiębiorczości, stymulowanie podejmowania działalności 

przez mieszkańców, tworzenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza, 

a także oferowanie informacji niezbędnych przedsiębiorcom. Pięciu z partnerów w 

szczególności podkreśla kierunki związane z branżą rolną (m.in. rozwój rolnictwa 

ekologicznego, rozwój MSP w oparciu o rolnictwo ekologiczne). Innym ważnym 

zagadnieniem jest aktywizacja zawodowa mieszkańców i pomoc osobom 

bezrobotnym.  

Wspólnym kierunkiem jest również wykorzystywanie lokalnych zasobów 

kulturowych (w tym zabytków) oraz przyrodniczych do rozwoju gospodarczego. W 

tym kontekście niemal wszystkie podmioty wskazują na rozwój turystyki, w różnych 

jej przejawach (rozwój agroturystyki i ekoturystyki, tworzenie nowych produktów 

turystycznych, spójna informacja i promocja). Kilka gmin podkreśliło konieczność 

współpracy z innymi instytucjami na rzecz ponadlokalnych inicjatyw w zakresie 

budowy oferty turystycznej, a także promocję jako ważny element rozwoju.  

Bardzo ważnym obszarem dla działań partnerów jest sfera społeczna. Istotne 

miejsce zajmuje oświata, przy czym zwracana jest uwaga nie tylko na aspekt 

infrastrukturalny (poprawa bazy dydaktycznej, a w jednym przypadku 

restrukturyzacja sieci), ale przede wszystkim jakość nauczania oraz rola szkoły w 

kształtowaniu postaw społecznych.  

Ze względu na zmiany demograficzne podkreślana jest również  (pięć gmin) 

konieczność zwrócenia uwagi na potrzeby osób starszych oraz wymagających opieki 

(dostęp do usług opiekuńczych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych). Pojawia się 

http://wielkigoscinieclitewski.pl/pl-PL/
http://szlakksiazat.pl/
http://wegrowliwiec.pl/strona-28-szlak_doliny_liwca.html
http://wegrowliwiec.pl/strona-26-szlak_rowerowy_natura.html
http://www.sucha.podlasie.pl/pl/skansen.php


 

45 
 

również aspekt dostosowania infrastruktury do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. W kontekście dbałości o osoby w trudniejszej sytuacji 

życiowej partnerzy zwracają uwagę na zapewnienie dostępu do mieszkań, w tym 

mieszkań socjalnych.  

Partnerzy wskazują na konieczność zadbania o podstawową infrastrukturę służącą 

mieszkańcom. W zakresie sportu chodzi zarówno o infrastrukturę, jak i wspieranie 

działalności klubów sportowych, a także urządzanie publicznych miejsc służących 

rekreacji oraz integracji mieszkańców. Często tego typu działania wskazywane są 

jako element zwiększania atrakcyjności turystycznej obszaru oraz procesów 

rewitalizacyjnych.  

Dla partnerów ważna jest również dbałość o lokalną kulturę, która poza wkładem w 

rozwijanie produktów turystycznych ma sprzyjać wzmacnianiu tożsamości lokalnej 

oraz zapewniać ofertę spędzania wolnego czasu i rozwoju osobistego dla 

mieszkańców.  Zwraca również uwagę kwestia wsparcia inicjatyw społecznych 

młodzieży zaznaczona w jednej z gmin.  

Wszyscy partnerzy zwracają również uwagę na kwestie bezpieczeństwa, w tym 

współpracę z właściwymi służbami oraz niezbędne inwestycje (systemy 

monitoringu, bezpieczna infrastruktura komunikacyjna).  

W sferze środowiskowej szczególnie podkreślana jest konieczność wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej 

budynków. Dotyczy to zarówno obiektów publicznych jak i wsparcia w tym zakresie 

indywidualnych gospodarstw domowych. Wciąż aktualne są potrzeby w zakresie 

uzupełniania infrastruktury oczyszczania ścieków, w mniejszym stopniu dostarczania 

wody. Ponadto, większość partnerów wskazuje na konieczność kontynuacji działań 

na rzecz ochrony przyrody, w tym szczególnie podnoszenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców (efektywne korzystanie z zasobów, gospodarka 

odpadami itd.). Gospodarka odpadami jest również tematem łączącym wszystkie 

gminy partnerstwa.  

W kwestiach planowania przestrzennego większość partnerów podkreśla znaczenie 

działań rewitalizacyjnych (wysoka jakość przestrzeni) oraz uzbrojenia terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe oraz rozwój gospodarczy. Wciąż istotne są kwestie 

infrastruktury zapewniającej sprawne przemieszczanie się (drogi, chodniki, ścieżki 

rowerowe, parkingi). 

W zapisach strategii znajdują się również kierunki dotyczące wdrażania edukacji 

innowacyjnej, poprawy dostępu do administracji drogą elektroniczną, w tym e-

administracji. 
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3. Portret statystyczny obszaru 

partnerstwa – charakterystyka 

wskaźnikowa 

3.1. Delimitacja obszarów problemowych 

Delimitacja obszarów problemowych (OP) w Polsce dla potrzeb wynikających z 

polityki rozwoju (w tym Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) po raz 

pierwszy została wykonana w 2016 r. w Instytucie Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN (Śleszyński i in. 2017) na zlecenie ówczesnego Ministerstwa 

Rozwoju i została wykorzystana w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W 

późniejszych latach wykonywano aktualizacje delimitacji wg tej samej metodologii.  

Wypracowana metodologia jest uniwersalna i ma zastosowanie dla różnych celów 

związanych z programowaniem rozwoju. Jak widać z przedstawionych kartogramów 

gminy Miedzna, Sadowne, Stoczek, Korytnica i Strachówka wskazane są jako 

obszary problemowe pod kątem społecznym jak i ekonomicznym. Na uwagę 

zasługuje także fakt, że większość obszarów problemowych znajduje się w północnej 

i wschodniej Polsce.  
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Ryc. 8.  Delimitacja obszarów problemowych. Mapa partnerstw objętych projektem 
CWD  
 

 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie Aktualizacji delimitacji obszarów problemowych w 

Polsce na 2018 rok. (P. Śleszyński z zespołem. Warszawa, 13 grudnia 2019 r.). 
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Ryc. 9.   Typologia obszarów problemowych. Mapa partnerstw objętych projektem 
CWD  

 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie Aktualizacji delimitacji obszarów problemowych w 

Polsce na 2018 rok. (P. Śleszyński z zespołem. Warszawa, 13 grudnia 2019 r.) 

 

3.2. Demografia 
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Rozwój każdej jednostki terytorialnej bazuje w głównej mierze na zasobach 

endogenicznych wśród których kluczowe znaczenie ma kapitał ludzki. Na jego jakość 

wpływa szereg czynników, w tym m.in. stan i struktura ludności, ruch naturalny czy 

procesy migracyjne.  

Sytuacja demograficzna w znaczący sposób wpływa na możliwości rozwojowe 

obszaru - starzenie się społeczeństwa, malejący przyrost naturalny czy depopulacja 

oddziałują na liczbę osób zdolnych do podjęcia aktywności zawodowej, co z kolei 

bezpośrednio wpływa na jakość życia, zamożność mieszkańców i w konsekwencji 

zasobność gmin. Stabilna sytuacja demograficzna i zastępowalność pokoleń jest 

podstawą stabilnych finansów publicznych. Analiza obecnej struktury wieku lokalnej 

społeczności danego obszaru oraz obserwowanych trendów pozwala oszacować 

zmiany oczekiwane w przyszłości dotyczące popytu na usługi, infrastrukturę 

techniczną, zasoby mieszkaniowe i komercyjne, czy też miejsca pracy. 

Przedmiotem analizy demograficznej w tym rozdziale jest przedstawienie stanu 

poszczególnych obszarów w danym roku lub dłuższym ciągu czasowym, a także 

pokazanie dynamiki, rozumianej jako wszechstronna ocena zmian w czasie. Ze 

względu na różnorodność badanych procesów, w analizie demograficznej ważną 

rolę odgrywa stałe porównywanie wyników w czasie (w ramach tej samej populacji), 

w przestrzeni (pomiędzy populacjami) oraz łącznie w czasie i przestrzeni. 

3.2.1. Ludność partnerstwa 

W 2019 r. obszar Razem dla Rozwoju Doliny Liwca zamieszkiwało łącznie 68 811 

osób. 

Ryc. 10. Mapa liczba ludności wg. gmin 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące liczby mieszkańców w poszczególnych 

latach (2009-2019) 

Tabela 3.  Ludność obszaru partnerstwa według gmin 

Gmina 2009 2011 2013 2015 2017 2018 2019 Różnica 

Jadów 7 596 7 710 7 708 7 612 7 571 7 557 7 462 -134 

Korytnica 6 543 6 571 6 464 6 388 6 291 6 250 6 218 -325 

Liw 7 551 7 609 7 616 7 531 7 462 7 422 7 344 -207 

Miedzna 3 977 4 095 4 033 3 964 3 889 3 854 3 812 -165 

Sadowne 6 082 6 128 6 066 5 961 5 896 5 877 5 828 -254 

Stoczek 5 147 5 248 5 176 5 112 5 008 4 974 4 945 -202 

Strachówk

a 

2 916 2 898 2 837 2 779 2 751 2 742 2 720 -196 

Węgrów 12 638 12 816 12 796 12 781 12 765 12 672 12 583 -55 

Łochów 17 607 17 967 17 962 17 926 17 922 17 886 17 899 292 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na przestrzeni lat 2009-2019 dynamika liczby ludności obszaru Partnerstwa 

wykazuje tendencję spadkową (liczba mieszkańców całego partnerstwa zmniejszyła 

się łącznie o 1538 osób). Jest to zjawisko bardzo niekorzystne biorąc pod uwagę 

również krytyczną sytuację na terenie całego kraju. Jedynie w przypadku gminy 

Łochów na przestrzeni analizowanych 10 lat liczba ludności wzrosła o 292 osoby. 

Największy ilościowo spadek liczby ludności notuje się w gminie Korytnica -325 osób 

oraz Sadowne -254. Poniższy wykres przedstawia te zmiany. 
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Ryc. 11. Dynamika zmian wskaźnika „Ludność obszaru Partnerstwa w latach 2009-2019” 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Przełomowy spadek liczby ludności dla obszaru partnerstwa Razem dla Rozwoju 

Doliny Liwca rozpoczął się w roku 2010.  

Analizując dynamikę depopulacji na obszarze partnerstwa możemy wyraźnie 

zauważyć, że każda z gmin (oprócz gminy Łochów) ma problem z wyludnianiem 

(największy wskaźnik dla gminy Strachówka -6, 72. Jedynie gmina Łochów notuje 

tendencję zwyżkową ze wskaźnikiem + 1,66, co oznacza, że gmina ta staje się 

miejscem życia dla rosnącej liczby osób. Dynamika procesu depopulacji dla 

Węgrowa jest określona wskaźnikiem -0,44, co oznacza, że miasto zaczyna zmierzać 

w kierunku procesu depopulacji.  

Intensywność niekorzystnych zmian w liczbie ludności w kolejnych latach widzimy 

również przyglądając się danym rocznej zmiany liczby ludności w każdej z gmin. Te 

zmiany liczby ludności mieszkańców partnerstwa obrazuje poniższa tabela i wykres, 

na którym wyraźnie widać, że wskaźniki ilościowe wszystkich gmin znajdują się na 

osi Y poniżej zera.  

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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Tabela 4. Roczna zmiana liczby ludności ogółem w gminach partnerstwa w latach 2010-
2019 

Gmina 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019 

Jadów 127 21 -42 -14 -27 -14 -95 

Korytnica 113 -61 -43 -9 -88 -41 -32 

Liw 91 -6 -33 11 -80 -40 -78 

Miedzna 137 -26 -28 -15 -60 -35 -42 

Sadowne 107 -19 -43 -46 -19 -19 -49 

Stoczek 128 -24 -7 -49 -55 -34 -29 

Strachówka 9 -44 -37 -21 -7 -9 -22 

Węgrów 198 -33 -1 -10 -6 -93 -89 

Łochów 362 -7 -6 -33 29 -36 13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Ryc. 12. Dynamika zmian wskaźnika „Roczna zmiana liczby ludności ogółem” w gminach 
partnerstwa w latach 2010-2019 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Saldo liczby mieszkańców gminy Łochów na przestrzeni 10 lat jest dodatnie (+292), 

co zostało podkreślone. Najwięcej nowych mieszkańców przybyło w tej gminie w 

2010 roku (saldo +362). W 2018 roku zmiana wynosiła już – 36, w 2019 +13. 

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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Najniższe zmiany w 2019 roku notujemy w gminie Jadów -95 mieszkańców, gminie 

Węgrów – 89 mieszkańców. 

Te niekorzystne zmiany prezentuje również poniższe dwa wykresy. 

Ryc. 13. Zmiana liczby mieszkańców w ostatnich 5 latach jako procent ludności w roku 
bazowym 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Najlepszą sytuację w zakresie wskaźników zmian liczby ludności, jak widać na 

poniższym wykresie prezentuje gmina Łochów (pozycja w pierwszej ćwiartce 

wykresu powyżej skali 0 świadczy o tym, że zmiany liczby ludności w tej gminie są 

dodatnie i jednocześnie dynamika tego procesu jest również dodatnia). Najbardziej 

niekorzystna dynamika dotyczy z kolei gmin Liw, Stoczek, Jadów i Miedzna. 

Niekorzystne wskaźniki liczby ludności w tych gminach dodatkowo obciążone są 

rosnącą dynamiką pogłębiania się niekorzystnych zmian. W gminie Węgrów, 

pomimo w miarę korzystnego wskaźnika na tle innych gmin partnerstwa, 

niekorzystne trendy dynamiki powodują, że problem ten będzie się pogłębiał.  

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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Ryc. 14. Zmiana liczby mieszkańców w ostatnich 5 latach jako procent ludności w roku 
bazowym 
 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Dane statystyczne jasno pokazują, że liczba ludności w większości gmin partnerstwa 

spada.  

Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że spadkowa tendencja liczby ludności 

będzie postępowała, wobec czego w 2030 r. obszar partnerstwa Razem dla 

Rozwoju Doliny Liwca zamieszkiwać będzie mniej mieszkańców, niż obecnie.  

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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Ryc. 15.  Prognoza liczby ludności 2030 rok. Mapa partnerstw objętych projektem 
CWD  
 

 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie Prognozy ludności gmin GUS na lata 2017-2030 

Według prognoz GUS spadkowa tendencja liczby ludności w większości gmin 

partnerstwa (Miedzna, Stoczek, Sadowne, Korytnica, Strachówka) będzie 

postępowała- prognoza spadku pomiędzy -5, a -15%. W gminach Jadów, Łochów, 

Liw I Węgrów prognoza wskazuje na zmiany w granicach +5% a minus 5%.  
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3.2.2. Struktura mieszkańców 

Czy obszar partnerstwa „Razem dla Rozwoju Doliny Liwca” charakteryzuje się 

stabilną i zrównoważoną strukturą wiekową mieszkańców gwarantującą utrzymanie 

i wzrost kapitału ludzkiego, a w konsekwencji również potencjału ekonomicznego? 

Jak wskazano w poprzednim podrozdziale, gminy partnerstwa „Razem dla Rozwoju 

Doliny Liwca” tracą swoich mieszkańców. W ciągu 10 lat (2009-2019) strata ta 

wynosi ponad 1500 osób. Wyjątkiem jest gmina Łochów (liczba mieszkańców 

wzrosła o ponad 290 osoby).  

Poniższe dwa wykresy obrazują zmiany struktury ludności w dwóch największych 
ośrodkach obszaru partnerstwa- gminie Węgrów i gminie Łochów.  

Ryc. 16. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku gminy Węgrów w latach 
1995-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/Bank Danych Lokalnych 
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Ryc. 17. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku gminy Łochów w latach 
1995-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/Bank Danych Lokalnych 

Wskaźnik Richarda Floridy, czyli liczba mieszkańców w wieku 25-34 na 1 tys. 

mieszkańców, dla całego partnerstwa jest ujemny. Od 2016 roku można 

zaobserwować wzrost liczby osób w przedziale 25-34 lata w stosunku do ogółu 

mieszkańców miasta. W 2015 r. wartość wskaźnika Floridy wyniosła -0,32, rok 

później -0,19, w 2017 – 0,12, w kolejnym roku -0,07, zaś w 2019 -0,12. 

Tabela 5. Liczba mieszkańców partnerstwa 24-34 lat na 1000 mieszkańców 

Partnerstwo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Razem dla rozwoju 

Doliny Liwca 
-0,24 -0,32 -0,19 -0,12 -0,07 -0,12 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Pomimo, że wskaźnik mieszkańców 25-34 lata powoli się poprawia, jednak nadal ma 

wartości ujemne. Są to dane bardzo niepokojące skłaniające do pytań, czy problem 

wynika z tak dużej migracji osób poniżej 35 roku życia (co omówimy w dalszej części 

tego rozdziału), czy też innymi czynnikami. W gminie Łochów przypomnijmy- 

notujemy korzystną dynamikę w liczbie mieszkańców, których przybywa (+292 
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osoby), jednocześnie widzimy, że gmina ta najszybciej traci młody potencjał, 

podobnie jak Węgrów. 

Analizując dynamikę wskaźnika Floridy (liczby mieszkańców partnerstwa w wieku 

25-34 na 1000 mieszkańców), widzimy duże zróżnicowanie w poszczególnych 

gminach partnerstwa, jednakże większość z nich wykazuje tendencję spadkową, 

choć nadal dodatnią co potwierdza poniższy wykres. Największy spadek notujemy w 

gminie Łochów (-12,67) i Węgrów (-11,52). Mimo, że te dwie gminy w analizie 

depopulacji ogółem wypadają najbardziej korzystnie (gmina Łochów jest jedyną 

gminą na obszarze partnerstwa, w której przybywa mieszkańców - wzrost o 292 

osoby w ciągu 10 lat, w Węgrowie bilans 10 lat to minus 55 osób), jednak 

jednocześnie gminy te mają najniższe, ujemne wskaźniki młodych mieszkańców w 

stosunku do całej populacji.  

Ryc. 18. Dynamika zmian wskaźnika „Liczba mieszkańców 24-34 lat na 1000 mieszkańców” 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Kolejnymi ze wskaźników branymi pod uwagę w ramach struktury ludności są osoby 

w wieku poprodukcyjnym, przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Wiemy już, że 

obszar partnerstwa dotyka problem depopulacji. Przyjrzyjmy się zatem, jak 

kształtuje się struktura wieku mieszkańców. Jakie zachodzą zmiany w dynamice 

poszczególnych grup wiekowych. 

GUS prognozuje, że do roku 2030 liczba bilans osób w wieku przedprodukcyjnym do 
poprodukcyjnego będzie się pogłębiać i w żadnej z gmin partnerstwa liczba osób 
młodych nie będzie wyższa, niż osób w wieku poprodukcyjnym.  

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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Ryc. 19.  Prognoza ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do 
poprodukcyjnego do roku 2030. Mapa partnerstw objętych projektem CWD  
 

 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie Prognozy ludności gmin GUS na lata 2017-2030 

Analizując ludność w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 

60 lat i więcej), tj. osoby, które osiągnęły wiek powszechnie przyjęty jako wiek 

zakończenia pracy zawodowej) na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym (którą 

stanowią osoby w wieku 0–17 lat, tj. te które nie osiągnęły jeszcze zdolności do 

pracy) – widzimy tendencję wzrostową. Co oznacza, że na 100 osób w wieku 

poprodukcyjnym w poszczególnych latach przypada znacznie mniej ludzi młodych 

w wieku przedprodukcyjnym. W 2019 roku na 100 osób w wieku 
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przedprodukcyjnym przypadało ponad 115 seniorów. Skalę tego zjawiska prezentują 

poniższe wykresy. 

Ryc. 20. Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym na 
obszarze partnerstwa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Ryc. 21. Dynamika zmian wskaźnika „Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku przedprodukcyjnym” w gminach partnerstwa 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Największa dynamika przyrostu osób w wieku poprodukcyjnym (emerytów) notuje 

się w Węgrowie, w gminie Miedzna zaś przypada najwięcej osób w wieku 

emerytalnym (149 emerytów na 100 mieszkańców).  

Analiza ludności partnerstwa w wieku produkcyjnym do ludności ogółem wskazuje 

zaś na tendencję malejącą- czyli z roku na rok jest mniej osób zdolnych do pracy i 

zakładania rodziny. Największą dynamikę spadkową widzimy w gminie Węgrów. W 

ciągu 10 lat liczba osób w wieku produkcyjnym do ludności ogółem spadła w 
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mieście o ponad 9%. Utratę osób w wieku produkcyjnym (poniżej skali zero na 

poniższym wykresie) notujemy również w gminach: Łochów, Miedzna i Jadów. 

Stabilna sytuacja dotyczy gminy Strachówka (+4,44%). 

Oznacza to również konsekwencje w wymiarze gospodarczym- kurczące się zasoby 

pracowników wpływają na kształtowanie się rynku pracy.  

Ryc. 22. Dynamika zmian wskaźnika „Ludność w wieku produkcyjnym do ludności ogółem” 
w gminach partnerstwa 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Reasumując - mieszkańcy partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca starzeją się. 

Jednocześnie spada liczba mieszkańców ogółem, co wykazano w tym rozdziale. Nie 

jest to proces bardzo drastyczny, niemniej od 2016 roku notujemy wskaźniki ujemne 

(co oznacza, że liczba mieszkańców zmniejsza się w stosunku do lat poprzednich). 

Niepokojący jest również sukcesywny spadek liczby osób w wieku produkcyjnym 

(również „krytycznym” rokiem był 2016, od którego notowane są ujemne wskaźniki- 

zielona linia na wykresie). Jednocześnie na przestrzeni 10 lat (od 2009 r. notujemy 

powolny spadek liczby dzieci (do lat 17).  

Czy proces starzenia się społeczeństwa partnerstwa będzie się pogłębiać? Przyjrzyjmy 
się, jakie są prognozy liczby ludności w wieku 65+ w roku 2030.  
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Ryc. 23.  Prognoza liczby ludności w wieku 65+ do 2030 roku. Mapa partnerstw 
objętych projektem CWD  
 

 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie Prognozy ludności gmin GUS na lata 2017-2030 

Prognoza GUS wskazuje, że w do roku 2030 wzrośnie liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym. Najbardziej „krytycznie” (wskaźnik wzrostu powyżej 25%) ten 

problem dotknie gminę Miedzna. W pozostałych gminach GUS szacuje równie 

wysoki wskaźnik wzrostu w granicach 20-25%. 
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Ryc. 24. Dynamika wskaźników dotyczących ludności dla partnerstwa 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Ryc. 25.  Liczba mieszkańców według płci w 2020 roku w gminach partnerstwa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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3.2.3. Przyrost naturalny 

Przyrost naturalny to różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w 

danym okresie. 

Społeczeństwo obszaru partnerstwa Razem dla Doliny Liwca starzeje się. Pytanie, 

czy występuje zastępowalność pokoleń, ile rodzi się dzieci? Wskaźnik przyrostu 

naturalnego na 1000 mieszkańców dla obszaru partnerstwa Razem dla Rozwoju 

Doliny Liwca na przestrzeni ostatnich 10 lat wykazuje tendencję spadkową- średnia 

partnerstwa w 2019 roku wynosi-2,62 (najgorszy wynik miał miejsce w 2017 roku -

3,07%) . W porównaniu z woj. mazowieckim, gdzie wynosi on -0,91 osoby i kraju -

0,09 7 wypada bardzo nisko. Świadczy to o niekorzystnej sytuacji partnerstwa, 

szczególnie w przyszłych latach. Szczegółowy obraz tego procesu w poszczególnych 

gminach na przestrzeni 10 lat obrazuje poniższa tabela oraz wykres. W 2019 roku 

oprócz gminy Stoczek, gdzie wskaźnik ten wynosi +0,4, we wszystkich pozostałych 

gminach partnerstwa mamy wskaźniki ujemne.  

Tabela 6.  Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 

Nazwa gminy 2009 2011 2013 2015 2017 2018 2019 Różnica 

Jadów -3,82 -3,76 -1,95 -0,92 -2,64 -4,23 -4,96 -1,14 

Korytnica -7,79 -7 -2,17 -3,76 -2,38 -1,92 -1,61 6,18 

Liw -0,53 -0,53 1,58 -0,66 -5,49 0,54 -3,81 -3,28 

Miedzna -2,77 -1,22 -2,23 -3,78 -8,23 -4,93 -2,89 -0,12 

Sadowne -3,29 -5,39 0,16 -4,36 -2,71 -1,87 -2,57 0,72 

Stoczek -2,53 0,19 -4,06 -2,54 -6,79 -4,02 0,4 2,93 

Strachówka -5,83 -7,59 -5,29 -3,96 -4,36 -3,28 -5,88 -0,05 

Węgrów 2,06 2,26 2,58 1,8 2,59 -0,63 -1,51 -3,57 

Łochów -0,06 1,06 3,62 -0,78 2,34 1,23 -0,73 -0,67 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego, ZMP
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Dynamika przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców w gminie Węgrów i Liw od 

2018 roku wskazuje na tendencję rosnącą (nadal jednak ogólne saldo mieszkańców 

jest ujemne).  

Liczba kobiet w wieku 15-19 lat spada. Jest to tendencja rosnąca (poza gminą 

Strachówka). Można przyjąć tezę, że dzisiejsze nastolatki za kilka lat wejdą w rolę 

macierzyństwa. Tak znaczny minusowy wskaźnik liczby kobiet za kilka lat może 

przynieść konsekwencje w aspekcie liczby urodzeń (jeśli nie zrównoważy się ze 

wskaźnikami migracji do partnerstwa). 

Ryc. 26. Dynamika zmian wskaźnika „Liczba kobiet w wieku 15-19 lat” w gminach 
partnerstwa 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Analizując przyrost naturalny na obszarze partnerstwa należy także zwrócić uwagę 

na wskaźnik liczby kobiet w wieku prokreacyjnym na 1000 mieszkańców, którego 

dynamika jest ujemna we wszystkich gminach partnerstwa, oprócz gminy 

Strachówka, w której począwszy od 2017 roku notuje się coroczny wzrost. Poniższy 

wykres obrazuje dynamikę zmian w poszczególnych gminach w okresie 10-letnim. 

Najszybszą dynamikę w negatywnym ujęciu widzimy w gminie Węgrów. Począwszy 

od 2011 roku liczba kobiet w wieku prokreacyjnym na 1000 mieszkańców 

dynamicznie spada.  
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Ryc. 27. Dynamika zmian wskaźnika „Liczba kobiet w wieku prokreacyjnym” w gminach 
partnerstwa 

  

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Przyjrzyjmy się, jak wygląda współczynnik dzietności kobiet w latach 2009-2019 

(oznaczający przeciętną liczbę dzieci, którą urodziłaby kobieta w ciągu całego okresu 

rozrodczego (tj. 15-49 lat), przy przyjęciu cząstkowych współczynników płodności8 z 

tego okresu za niezmienne). Przyjmuje się, że stabilność, czyli tzw. prostą 

zastępowalność pokoleń, gwarantuje współczynnik dzietności kształtujący się w 

granicach 2,10–2,15. Współczynnik dzietności w tym przedziale oznacza, że w 

danym roku na 100 kobiet w wieku 15–49 lat przypadałoby przeciętnie 210–215 

urodzonych dzieci. W 2019 roku dla partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca 

jest on niższy (1,67), jednakże w porównaniu do woj. mazowieckiego (1,039) i 

kraju (1,42) wypada korzystnie.  

Poniższa tabela i wykres obrazują kształtowanie się wskaźnika dzietności na 

przestrzeni 10 lat (2009 - na poziomie od 1,67 poprzez wzrost 1,75 w 2010 roku, 

1,60 w 2011, 1,61 w 2012, 1,62 w 2013, 1,73 w 2014, 1,65 w 2015, 1,72 w 2016, 

1,72 w 2017, 1, 73 w 2018 do 1,67 w roku 2019 r.). W żadnym roku nie odnotowano 

wskaźnika na poziomie 2,10-2,15, który zapewniałby tzw. zastępowalność 

pokoleniową. 

  

 
8 Płodność kobiet jest mierzona współczynnikiem stanowiącym stosunek liczby 

urodzeń żywych notowanych w danym okresie do liczby kobiet w wieku rozrodczym. 

9 Dane GUS  
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Tabela 7. Współczynnik dzietności kobiet w latach 2009-2019 

 Lata 2009 2011 2013 2015 2017 2018 2019 

Średnia dla partnerstwa 

„Razem dla Rozwoju Doliny 

Liwca” 

1,67 1,60 1,62 1,65 1,72 1,73 1,67 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Ryc. 28. Dynamika zmiany wskaźnika „Współczynnik dzietności kobiet w latach 2009-2019" 
w gminach partnerstwa 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

3.2.4. Migracje 

Wpływ na stabilność demograficzną obszaru mają również migracje, które kreują 

nie tylko wielkość populacji na danym obszarze, ale również wpływają na jej 

strukturę wiekową i mają kluczowe znaczenie dla kształtowania wspomnianej już 

tzw. prostej zastępowalności pokoleń. Przyglądając się saldu migracji10 osób 

młodych w wieku 15-39 lat na 1000 mieszkańców widzimy, że saldo migracji dla 

obszaru partnerstwa ma wskaźniki ujemne, co oznacza, że więcej osób w tej grupie 

wiekowej opuszcza obszar partnerstwa, niż do niego przyjeżdża.  

 
10 Saldo migracji – różnica między napływem (imigracja) a odpływem (emigracja) 

ludności z danego obszaru w określonym czasie. 
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Ryc. 29. Saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1000 osób 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Z kolei nieco optymistycznym jest fakt dynamiki tego procesu w poszczególnych 

gminach, co obrazuje poniższy wykres, na którym widzimy, że w większości gmin 

rośnie lub pozostaje na stabilnym poziomie.  

Ryc. 30. Dynamika zmiany wskaźnika „Saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1000 osób” 
w gminach partnerstwa 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Rok rocznie na obszar partnerstwa napływają nowi mieszkańcy np. w 2019 roku były 

to 573 osoby, w 2018 – 610 osób. Ogólne saldo migracji pozostaje jednak na 

„minusie” (więcej osób wyjeżdża, niż przyjeżdża). Dla przykładu w 2019 roku 

partnerstwo opuściło 809 osób (w 2018 - 854).  

Pozytywnym zjawiskiem jest jednak powolny wzrost zarówno wskaźników przyrostu 

naturalnego, jak i migracji. Choć wartości dla tych obszarów nadal pozostają 

ujemne, co wykazano w tym rozdziale, jednak jak prezentuje poniższy wykres od 

2018 roku notuje się tendencję wzrostową. 
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Ryc. 31.Dynamika zmian wskaźników obrazujących saldo migracji i przyrost naturalny dla 
partnerstwa w latach 2009-2019 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

3.2.5. Wnioski 

• Spadek liczby mieszkańców 

Począwszy od 2010 roku na obszarze partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca 

notuje się spadek liczby mieszkańców. Jedynie gmina Łochów notuje tendencję 

zwyżkową ze wskaźnikiem + 1,66, co oznacza, że gmina ta staje się miejscem życia 

dla rosnącej liczby osób (jednocześnie w tej gminie notuje się największą tendencję 

spadkową mieszkańców w wieku 25-34 na 1000 mieszkańców). Główny Urząd 

Statystyczny prognozuje, że spadkowa tendencja liczby ludności w większości gmin 

partnerstwa (Miedzna, Stoczek, Sadowne, Korytnica, Strachówka) będzie 

postępowała- prognoza spadku pomiędzy -5, a -15%. 

• Coraz mniej pracujących  

Systematycznie spada liczba osób w wieku produkcyjnym (np. w Węgrowie na 

przestrzeni 10 lat spadła o ponad 9%). Utratę osób w wieku produkcyjnym notujemy 

również w gminach: Łochów, Miedzna i Jadów. Stabilna sytuacja dotyczy gminy 

Strachówka (tendencja wzrostowa +4,44%). 

• Starzenie społeczeństwa 

Społeczeństwo obszaru partnerstwa Razem dla Doliny Liwca starzeje się. Od 2009 

roku systematycznie rośnie krzywa osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do 

osób w wieku przedprodukcyjnym. Największa dynamika przyrostu osób w wieku 

poprodukcyjnym (emerytów) notuje się w Węgrowie, w gminie Miedzna zaś 

przypada statystycznie najwięcej osób w wieku emerytalnym (149 emerytów na 100 
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mieszkańców). Prognoza GUS wskazuje, że w do roku 2030 wzrośnie liczba osób w 

wieku poprodukcyjnym. GUS prognozuje, że najbardziej krytycznie (wskaźnik 

wzrostu powyżej 25%) dotknie gminę Miedzna. W pozostałych gminach GUS szacuje 

równie wysoki wskaźnik wzrostu w granicach 20-25%. 

• Zmniejsza się liczba kobiet w wieku rozrodczym 

Z roku na rok zmniejsza się liczba kobiet w wieku prokreacyjnym na 1000 

mieszkańców-ujemne wskaźniki we wszystkich gminach partnerstwa, oprócz gminy 

Strachówka, w której począwszy od 2017 roku notuje się coroczny wzrost. 

• Zbyt mało urodzeń 

Współczynnik dzietności na obszarze partnerstwa nie zabezpiecza zastępowalności 

pokoleniowej. Pomimo współczynnika 1, 67, który jest wyższy od współczynnika 

województwa (1,03) i kraju (1,42). Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 

mieszkańców dla obszaru partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca na 

przestrzeni ostatnich 10 lat wykazuje tendencję spadkową- średnia partnerstwa w 

2019 roku wynosi-2,62 (najgorszy wynik miał miejsce w 2017 roku -3,07%. W 

porównaniu z woj. Mazowieckim, gdzie wynosi on -0,91 osoby i kraju -0,0911 jest 

bardzo niski. Świadczy to o niekorzystnej sytuacji partnerstwa, szczególnie w 

przyszłych latach. 

• Ujemny wskaźnik migracji. 

Więcej osób wyjeżdża niż przyjeżdża na teren partnerstwa celem osiedlenia się 

(wyjątkiem jest gmina Łochów). W gm. Węgrów oraz Łochów najszybciej "ubywa" 

jednak osób w wieku 25-34 lata na 1000 mieszkańców.  

• Negatywne wskaźniki demograficzne. 

Spadek liczby mieszkańców, starzejące się społeczeństwo, kurczenie się grupy osób 

w wieku produkcyjnym, ujemne saldo migracji niosą daleko idące konsekwencje w 

wymiarze gospodarczym- kurczące się zasoby potencjalnych pracowników 

wpływają na kształtowanie się rynku pracy.  

• Pozytywny aspekt 

Powolny wzrost zarówno wskaźników przyrostu naturalnego, jak i migracji (choć 

wartości dla tych obszarów nadal pozostają ujemne). 
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3.3. Wymiar społeczny  

Ogólny wskaźnik rozwoju w wymiarze społecznym ma wartości ujemne (-0,07 w 

2019 roku) i świadczy o obniżaniu się potencjału społecznego partnerstwa.  

Ryc. 32. Wartość ogólnego wskaźnika rozwoju w wymiarze społecznym dla partnerstwa 

 
Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Ryc. 33. Ogólny wskaźnik rozwoju w wymiarze społecznym - pozycja gmin tworzących 
partnerstwo 
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Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

3.3.1. Edukacja i wychowanie 

Istotny wpływ na organizację systemu edukacyjnego mają zjawiska demograficzne. 

Jak wykazano w rozdziale poświęconym demografii dane w podziale na grupy wieku 

mieszkańców partnerstwa wskazują na spadek liczby osób we wszystkich grupach 

wiekowych. Największe wskaźniki dotyczą młodzieży i dzieci w wieku 20-24 lat (-

1672 osób), 15-19 (-1901 osoby), 0-17 lat (-1720)12.  

Dostępne na obszarze partnerstwa usługi edukacyjne, istotne z punktu widzenia 

grupy młodych mieszkańców planujących założenie rodziny, ukazują jakość systemu 

kształcenia. 

 
12 Na podstawie danych GUS za lata 2009-2019 
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Tabela 8. instytucje oświatowe i opieki nad dziećmi wraz z liczbą dzieci 

Instytucje oświatowe Węgrów Liw Stoczek Sadowne Miedzna  Łochów Korytnica Jadów Strachówka Suma 

Szkoły podstawowe 

Liczba szkół podstawowych 2 5 3 2 1 6 5 6 2 32 

liczba uczniów w szkołach 
podstawowych 

1236 
479 365 410 238 1496 520 613 276 5633 

oddział "0" w szkołach 
podstawowych 

1 
1 4 1   8 1 3 4 23 

liczba dzieci w oddziałach „0” w 
szkołach podstawowych 

23 
24 77 77   140 59 45 69 514 

liczba szkół podstawowych 
niepublicznych  0  

0  
0 2  0 3  0  0  0 5 

liczba dzieci w szkołach 
podstawowych niepublicznych 0  

0  
0 72  0 56  0  0  0 128 

oddział "0" w szkołach 
niepublicznych 0  

0  
0 2  0 3  0  0  0 5 

liczba dzieci w oddziałach „0” w 
szkołach niepublicznych 

0

  

0

  
0 29  0 97  0  0  0 136 

Przedszkola 

Liczba przedszkoli państwowych 3 4 3 2 1 15 1 3 2 34 

liczba dzieci w przedszkolach 
państwowych 

323 
168 129 205 121 134 62 191 85 1183 

liczba przedszkoli prywatnych 3   0 0  0 2      5 

liczba dzieci w przedszkolach 
prywatnych 

228 
 0 0 0  0 77  0  0  0 305 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gmin partnerstwa 
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Na obszarze partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca funkcjonują 32 szkoły 

podstawowe publiczne, w których kształci się 5633 uczniów oraz 5 szkół 

niepublicznych w gminach Łochów i Sadowne (128 uczniów). We wszystkich 

szkołach publicznych oprócz gm. Miedzna działają oddziały „0” (razem 23, 514 

dzieci). W szkołach niepublicznych również działają „zerówki”, do których uczęszcza 

136 dzieci.  

W 39 przedszkolach (34 publiczne oraz 5 niepublicznych) opieką objętych jest 1723 

dzieci. Łącznie w przedszkolach i oddziałach zerówki kształci się 2373 dzieci w wieku 

3-6 lat. Wg. Danych GUS13 obszar partnerstwa zamieszkuje 2959 dzieci w wieku 3-6 

lat. Oznacza to, że 586 dzieci nie uczęszcza do przedszkoli na obszarze partnerstwa. 

Istotną informacją związaną z jakością kształcenia są dane określające skalę 

punktową egzaminów z poszczególnych przedmiotów, a także pozycję szkół 

ponadpodstawowych w rankingach ogólnopolskich Poziom nauczania w 

poszczególnych gminach obszaru partnerstwa jest zróżnicowany zarówno pod 

względem nauczania podstawowego, jak i ponadpodstawowego. Potwierdzają to 

dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie14. Licea i technika na terenie 

partnerstwa plasują się powyżej 500 miejsca w rankingu Perspektyw15. Jedynie 2 

licea i jedno technikum mieszczą się w rankingu z notą do 1000 miejsca. Są to LO im. 

Marii Sadzewiczowej w Łochowie, LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie oraz 

Technikum przy ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie. 

Tabela 9. Szkoły ponadpodstawowe z terenu partnerstwa ujęte w rankingu Perspektyw 

Nazwa szkoły 2021 2020 2019 

LO im. Marii 

Sadzewiczowej w 

Łochowie 

807 - kraj 

152 - województwo 

720 - kraj 662 - kraj 

LO im. Adama 

Mickiewicza w Węgrowie 

847 - kraj 

158 - województwo 

591- kraj 630 - kraj 

 
13 GUS- dane za 2019 rok 

14 Dane dostępne na www.oke.waw.pl 

15 Żródło: www.licea.perspektywy.pl/2021/, www.technika.perspektywy.pl/2021/ 

 

http://www.oke.waw.pl/
http://www.licea.perspektywy.pl/2021/
http://www.technika.perspektywy.pl/2021/
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Technikum przy ZSP im. 

Jana Kochanowskiego w 

Węgrowie 

Powyżej 500-kraj 

122 - województwo 

Powyżej 500-kraj Powyżej 300-kraj 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Perspektywy- ranking liceów i techników” 

O dość dobrym poziomie nauczania (w porównaniu z województwem) w szkołach 

średnich funkcjonujących na terenie partnerstwa świadczą wyniki egzaminów 

maturalnych16, co obrazują poniższe wykresy. Do analizy włączono także wybrane 

szkoły zlokalizowane w otoczeniu partnerstwa (powiaty sąsiednie), które często 

stanowią alternatywę kształcenia ponadpodstawowego dla młodych mieszkańców 

obszaru partnerstwa. Poniższe wykresy prezentują wyniki egzaminu maturalnego z 

wybranych przedmiotów w gminach partnerstwa w porównaniu ze średnimi 

sąsiednich powiatów oraz województwa mazowieckiego. 

 
16 Analizie poddano wyniki z trzech przedmiotów- j. polski, matematyka, j. angielski 
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Ryc. 34. Wyniki egzaminu maturalnego j. polski - porównanie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia zbiorczego średnich wyników 

egzaminu maturalnego wg. przedmiotów gminami, 2019, 2020, Okręgowa Komisja 
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Ryc. 35. Wyniki egzaminu maturalnego matematyka- porównanie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia zbiorczego średnich wyników 

egzaminu maturalnego wg. przedmiotów gminami, 2019, 2020, Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna w Warszawie 

W ramach prac nad raportem diagnostycznym partnerstwa przeprowadzono 

badania ankietowe młodzieży, w których wzięło udział 348 uczniów ostatnich klas 

szkół średnich mieszkających na obszarze partnerstwa. 42,82% badanej młodzieży 

wskazało, że potrzebuje wzmocnić swoje kompetencje w zakresie nauki języków 

obcych. Świadczy to o tym, że młodzi ludzie pomimo wieloletniej edukacji nie czują 

się nadal kompetentni w tej dziedzinie.  
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Przyjrzyjmy się zatem, jak wyglądają wyniki matur z j. angielskiego. Wśród ośrodków 

edukacji ponadpodstawowej na terenie partnerstwa gmina Łochów (75,90%) 

osiągnęła w 2020 roku wynik powyżej średniej województwa (74,86%). W gminie 

Stoczek wskaźnik ten wynosi 67%, Węgrów 66,15%, Sadowne 50,50, Jadów 49,90%.  

Ryc. 36. Wyniki egzaminu maturalnego j. angielski- porównanie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia zbiorczego średnich wyników 

egzaminu maturalnego wg. przedmiotów gminami, 2019, 2020, Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna w Warszawie 
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Ryc. 37. Wyniki egzaminu ósmoklasisty j. polski - porównanie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia zbiorczego średnich wyników 

egzaminu ósmoklasisty wg. przedmiotów gminami, 2019, 2020, Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna w Warszawie 

Ryc. 38. Wyniki egzaminu ósmoklasisty matematyka - porównanie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia zbiorczego średnich wyników 

egzaminu ósmoklasisty wg. przedmiotów gminami, 2019, 2020, Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna w Warszawie 
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Ryc. 39. Wyniki egzaminu ósmoklasisty j. angielski - porównanie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia zbiorczego średnich wyników 

egzaminu ósmoklasisty wg. przedmiotów gminami, 2019, 2020, Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna w Warszawie 

Na uwagę zasługuje fakt, że maturzyści ze szkół w gminach Łochów, Stoczek i 

Węgrów osiągają jedne z najwyższych wyników z języka angielskiego na poziomie 

podstawowym w stosunku do średniej w województwie. Warto dodać, że Węgrów 

wyróżniają także bardzo wysokie wyniki egzaminu 8-klasisty z języka angielskiego. W 

odniesieniu do grupy porównawczej Łochów wyróżnia się znacząco w wynikach 

egzaminów maturalnych z j. angielskiego (średnia powyżej 75%). 

Pomimo relatywnie dobrych, a nawet wyróżniających się wyników egzaminów z 

języka angielskiego (szczególnie w ośrodkach Łochów, Stoczek oraz Węgrów), 

młodzi ludzie widzą potrzebę doskonalenia się w zakresie nauczania języków 
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obcych17. Warto również zauważyć, że chęć nauki języków obcych koreluje z 

wnioskami uzyskanymi z badań mieszkańców. Skoro młodzież zamierza przede 

wszystkim z obszaru partnerstwa wyjechać, to chce się do tego dobrze przygotować. 

Można domniemywać, że kierunki wyjazdu to głównie zagranica oraz praca w 

środowisku międzynarodowym, a praktyczne umiejętności mają służyć zdobyciu 

wymarzonej pracy.  

Porównując zarówno egzaminy w zakresie języka angielskiego, jak i oczekiwania 

młodzieży w zakresie kompetencji w tym zakresie, warto przyjrzeć się deficytom 

poszczególnych gmin (szkół) i stworzyć wspólny projekt/ platformę wzbogacającą 

zarówno ofertę edukacyjną, jak i dającą wymierny efekt w postaci wysokich 

kompetencji. Dane OKE wskazują bowiem na dużą dysproporcję w poszczególnych 

gminach partnerstwa.  

Pandemia COVID-19 z 2020 roku – pomimo oczywistych skutków negatywnych – 

jest też okazją do sprawdzenia, jak sprawnie instytucje publiczne adaptują się do 

wyjątkowych okoliczności. Jednym z obszarów, który w największy sposób został 

dotknięty obecną sytuacją, jest oświata. Szkoły z obszaru partnerstwa, podobnie jak 

placówki w całej Polsce, prowadzą zajęcia online i udostępniają materiały do nauki. 

Jednak widoczny jest brak spójnych rozwiązań programowych, które pozwoliłyby w 

sposób bardziej efektywny wykorzystywać nowoczesne technologie na potrzeby 

edukacji. Powszechniejsze wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie 

kształcenia nie tylko poszerzy zakres narzędzi, z których mogą korzystać nauczyciele, 

ale także podniesie kompetencje uczniów w tym – jakże ważnym – zakresie. 

Wymaga to jednak zarówno wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych, jak i 

zmiany nastawienia oraz poszerzenia umiejętności wielu pedagogów. Narzędzia 

edukacji zdalnej mogą być szansą na stworzenie na obszarze partnerstwa 

innowacyjnego „systemu” współdzielenia wiedzy w celu m.in. wyrównywania oraz 

poszerzania kompetencji.  

Z drugiej jednak strony, jak podkreślają uczestnicy badań, w parze z dążeniem do 

wysokich kompetencji językowych idą oczekiwania, co do przystosowania 

kierunków nauczania do potrzeb rynku pracy (w dużej liczbie respondenci wskazali, 

że potrzebują wzmocnić swoje kompetencje w tym zakresie -48,28% badanych) 

oraz wiedzy, jak skutecznie szukać pracy (39,37%). Co znamienne absolwenci szkół 

średnich w znikomym promilu zostają zarejestrowani jako bezrobotni, co obrazuje 

poniższy wykres. 

 
17 Badania ankietowe młodzieży ostatnich klas szkół średnich- styczeń 2021r. 
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Ryc. 40. Dynamika zmian wskaźnika „Udział bezrobotnych zarejestrowanych do 25 roku 
życia na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym” 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Młodzież słabo ocenia doradztwo zawodowe (większość uczniów nie darzy 

zaufaniem doradców zawodowych). Tymczasem, jak podkreślają uczestniczący w 

dyskusji nad wnioskami z badań przedstawiciele samorządów lokalnych wchodzący 

w skład grupy roboczej „wielu młodych ludzi nie wie, co chciałoby robić w życiu”, 

potrzebują zatem inspiracji. Decyzje dotyczące wyboru szkoły, a co za tym idzie 

również planów zawodowych podejmowane są przez nich często pod presją rodziny 

lub ze względu na relacje towarzyskie”18. Potwierdzają to wyniki ankiety – aż 50,57% 

uczniów planując swoją przyszłość wskazuje, że zamierza kontynuować naukę i 

pracować albo tylko wyłącznie pracować (25,29%). Dużą grupę stanowi też 

młodzież, która zamierza wyłącznie podjąć naukę (14,94%. Z jednej strony ambicje i 

dążenie do zdobywania wiedzy przez młodych ludzi ocenić należy pozytywnie, z 

drugiej jednak jest to dla obszaru partnerstwa zjawisko niekorzystne. Skutkuje 

bowiem pogłębianiem się problemu migracji osób młodych, które przekonane, że 

nie są w stanie znaleźć dla siebie odpowiedniej pracy na obszarze partnerstwa, 

pozostają w dużym mieście, w którym studiowali lub wyjeżdżają jeszcze dalej (np. za 

granicę).  

Preferencje młodzieży potwierdzają twarde dane statystyczne. Jak wykazano w 

rozdziale „Demografia”19 saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1000 

mieszkańców dla obszaru partnerstwa ma wskaźniki ujemne, co oznacza, że więcej 

osób w tej grupie wiekowej opuszcza obszar partnerstwa, niż do niego przyjeżdża. 

Może świadczyć to o tym, że motywem emigracji jest dalsza edukacja i praca, która 

poza partnerstwem jest bardziej atrakcyjna i dostępna.  

 
18 Spotkanie grupy roboczej partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca, luty 2021  

19 Rozdział „Demografia” podrozdział „Migracje” str. 68 

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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Przyjrzyjmy się, jak kształtuje się na obszarze partnerstwa edukacja zawodowa. 

Niechęć młodych mieszkańców do kształcenia zawodowego obserwowana na 

terenie całego kraju, prawdopodobnie mająca swoje źródło w złej sławie tego typu 

szkół i niewielkich, w ocenie młodych, perspektywach rozwoju kariery zawodowej, 

znajduje swojego odzwierciedlenie w statystykach GUS. Od kilku lat liczba uczniów 

uczęszczających do szkół zawodowych ma tendencję spadkową zarówno biorąc pod 

uwagę liczbę uczniów kształcących się w tego typu szkołach, jak i liczebności 

oddziałów. 

Zarówno w badaniach młodzieży, jak i badaniach mieszkańców i liderów, 

respondenci zwracali uwagę na niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 

rynku pracy20 (system edukacji dualnej). Problem ten staje się na tyle istotny, że w 

przeciwnym razie problemy kadrowe, niedostateczna dostępność pracowników 

(zarówno fizycznych, jak i wykwalifikowanych oraz brak zainteresowania młodzieży 

nauką na kierunkach przygotowujących do pracy w zakładach na obszarze 

partnerstwa i w najbliższym jego sąsiedztwie sprawia, że klasy o tego typu profilach 

nie będą w ogóle tworzone, a system edukacji stanie się niedopasowany do 

potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Ryc. 41. Dynamika zmian wskaźnika „Szkoły zawodowe i branżowe I stopnia” 

 

Źródło: Monitor rozwoju lokalnego ZMP  

W przeciwieństwie do wskaźników określających zainteresowanie młodzieży 

szkołami zawodowymi, w przypadku techników od 2018 roku obserwuje się 

tendencję wzrostową biorąc pod uwagę wskaźniki liczby absolwentów do osób w 

wieku produkcyjnym, co obrazuje poniższy wykres.  

 
20 Badania ankietowe młodzieży- 48,28% młodzieży wskazuje na potrzebę 

praktycznych umiejętności związanych z zawodem 
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Ryc. 42. Dynamika zmian wskaźników „Liczba absolwentów technikum do osób w wieku 
produkcyjnym” oraz „Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na 
etaty” 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Uzupełnieniem analizy w obszarze edukacji są wyniki badań przeprowadzonych 

przez doradców zawodowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 

Węgrowie 21w okresie od 1 grudnia 2020 do 1 stycznia 2021 roku .  Badania 

ankietowe dotyczyły preferencji zawodowych i edukacyjnych młodzieży klas VIII z 

terenu powiatu węgrowskiego. Ankietowani byli również pracodawcy z terenu 

powiatu węgrowskiego, w celu określenia potrzeb dotyczących wykształcenia 

zatrudnianych przez nich pracowników. Celem badań było uzyskanie informacji, 

które posłużą do stworzenia takiej oferty edukacyjnej (takich kierunków dalszego 

kształcenia) w szkołach ponadpodstawowych, która będzie dostosowana do 

oczekiwań uczniów oraz zapotrzebowania pracodawców na dane specjalności 

zawodowe na lokalnym rynku pracy. 

Ankietą objęto 371 uczniów z klas VIII szkół podstawowych (30 szkół z terenu 

powiatu węgrowskiego). Ankietę wystosowano do 30 pracodawców (uzyskano 

odpowiedzi od 2 ).  

Uczniowie, którzy deklarowali wybór technikum lub szkoły branżowej najczęściej 

wskazywali na takie kierunki kształcenia, jak: 

• technikum informatyczne/ technikum teleinformatyczne, 

• technikum hotelarstwa, gastronomiczny, 

 
21 Diagnoza preferencji zawodowych i edukacyjnych uczniów klas VIII szkół 

podstawowych z terenu powiatu węgrowskiego oraz zapotrzebowania pracodawców 

na dane specjalności zawodowe na lokalnym rynku pracy, marzec 2021 

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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• technikum ekonomiczne, 

• technikum mechaniczne, 

• technikum elektryczne, 

W szkole branżowej najczęściej wskazywanym zawodem był fryzjer i kosmetyczka.  

Uczniowie pytani o kierunek przyszłego kształcenia po szkole ponadpodstawowej 

najczęściej wskazywali na: informatykę, medycynę oraz kosmetologię. Jednak jedna 

trzecia badanych uczniów nie była w stanie wskazać kierunku dalszego kształcenia 

po szkole ponadpodstawowej. 

Z ankiety wynika, że wśród uczniów jest zapotrzebowanie na następujące kierunki 

kształcenia: 

• technika usług kosmetycznych, w tym wizaż 

• technika usług weterynaryjnych 

• technika fotografii i multimediów 

• klasy, szkoły sportowe 

• klasy o profilach artystycznych- plastyczne, muzyczne, aktorskie, taneczne 

• technika hotelarstwa 

• technika żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością dietetyka 

• klasy o profilu psychologiczno- pedagogicznym 

• klasy mundurowe (policyjna, strażacka) 

Większość uczniów (62%) deklaruje, że po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej 

będzie kontynuowało naukę na kolejnym szczeblu edukacji. Tylko niewielka część 

uczniów (9%) deklaruje, że nie zamierza kontynuować edukacji po ukończeniu 

szkoły ponadpodstawowej. Pozostali (29%) pozostają niezdecydowani. 

Uczniowie planujący dalszą edukację po szkole ponadpodstawowej, w większości 

zamierzają podjąć studia wyższe (86%). 22% wszystkich badanych uczniów zamierza 

podjąć kształcenie w ramach kursów, a 8% w szkołach policealnych. 18% uczniów 

nie planuje dalszej nauki po szkole ponadpodstawowej. 
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Uczniowie pytani o kierunek przyszłego kształcenia po szkole ponadpodstawowej 

najczęściej wskazywali na: informatykę, medycynę oraz kosmetologię. Jednak jedna 

trzecia badanych uczniów nie była w stanie wskazać kierunku dalszego kształcenia 

po szkole ponadpodstawowej. 

Pracodawcy wskazali, które zawody są deficytowe w ich firmach. Szczególnie 

brakuje pracowników  znających rysunek techniczny maszynowy (dotyczy 

pracowników fizycznych). Ponadto jeden z ankietowanych pracodawców wskazał na 

deficyty pracowników o specjalnościach: stolarz meblowy, mechanik, operator 

wózka widłowego, automatyk. Pracodawcy  wskazują  również  na  problem  braku  

znajomości  języków  obcych (niemiecki, angielski) u pracowników biurowych. 

3.3.2. Opieka zdrowotna 

Zdrowie jest dla mieszkańców obszaru partnerstwa priorytetem. W badaniach opinii 

mieszkańców22 58,99% badanych wskazało, że aby podnieść jakość życia na tym 

obszarze należy w pierwszej kolejności zadbać o lepszą i bardziej dostępną opiekę 

zdrowotną.  

Analiza wskaźników określających dostępność usług medycznych oraz wielkość 

wydatków na ochronę zdrowia wskazuje, że usługi zdrowotne rozwijają się na 

terenie partnerstwa. Dopiero przyjrzenie się sytuacji w poszczególnych gminach 

może dać odpowiedź na pytanie, dlaczego mieszkańcy wskazują jednak na deficyty 

w tym obszarze.  

Na terenie partnerstwa funkcjonuje jeden szpital- w gminie Węgrów. Placówka ta 

boryka się jednak z niedoborami kadrowymi. W 2019 r. w SP ZOZ w Węgrowie na 

umowę o pracę zatrudnionych było 30 lekarzy i innych osób z wyższym 

wykształceniem, 207 osób personelu średniego, 23 osoby w administracji oraz 47 

osób personelu pomocniczego. Ponadto 55 osób zatrudnionych na umowę zlecenie 

i 95 osób na kontrakty. Największym problemem SP ZOZ, odnotowywanym 

rokrocznie, jest przede wszystkim niedobór lekarzy. Mimo intensywnych starań 

kierownictwa szpitala, wciąż widoczne są braki, szczególnie w szpitalu oraz 

poradniach rodzinnych i pediatrycznej.23 

Podstawowa opieka medyczna realizowana jest w poszczególnych ośrodkach 

gminnych partnerstwa. Analiza badań mieszkańców wskazuje, że 83,83% 

mieszkańców w ramach podstawowej opieki medycznej (lekarz POZ, pielęgniarka, 

dentysta, apteki) korzysta z usług na terenie partnerstwa. Z kolei po usługi 

 
22 Badania ankietowe mieszkańców grudzień 2020- styczeń 2021 

23 Raport o stanie powiatu węgrowskiego za 2019 rok 
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specjalistyczne w zakresie ochrony zdrowia niemal 60% mieszkańców wyjeżdża poza 

jego obszar (głównie Warszawa, Siedlce, Ostrów Mazowiecka, Wołomin). 

Potwierdzają to również dane uzyskane z analizy przepływu usług na terenie 

partnerstwa24- jako główne ośrodki zaspakajające usługi medyczne specjalistyczne 

wskazano Warszawę, Siedlce, Wołomin i Ostrów Mazowiecką. 

Prezentowany poniżej wskaźnik liczby porad lekarskich na 1000 mieszkańców 

określa poziom dostępności usług medycznych. Im bardziej są one dostępne, tym 

większe bezpieczeństwo mieszkańców. 

Ryc. 43. Dynamika zmian wskaźnika „Liczba porad lekarskich na 1000 mieszkańców" 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Liczba porad lekarskich na 1000 mieszkańców jest zróżnicowana w poszczególnych 

gminach. Najwyższy wskaźnik w 2019 roku notujemy w gminie Korytnica (3827), 

gminie Łochów (4884) oraz Węgrów (6895). Najniższy wskaźnik zaś w gminie 

Sadowne (1967). W gminie tej jednocześnie począwszy od 2013 roku spada 

sukcesywnie liczba porad na 1000 mieszkańców. Niekorzystną tendencję spadkową 

widzimy również w gminie Strachówka.  

Przyjrzyjmy się, jak wygląda wskaźnik wysokości środków przeznaczanych z budżetu 

JST na zadania związane z ochroną zdrowia, w tym programy profilaktyki 

zdrowotnej i zapobiegania alkoholizmowi oraz narkomanii. Wskaźnik nie uwzględnia 

nakładów na ochronę zdrowia ponoszonych poza budżetem JST. W przypadku 

wszystkich JST budujących partnerstwo jest on dodatni.  

 
24 Matryca przepływu usług- narzędzie analityczne ZMP wykorzystane w procesie 

prac nad diagnozą styczeń 2021 r.  

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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Ryc. 44. Dynamika zmiany wskaźnika „Wielkość wydatków na ochronę zdrowia na 1000 
mieszkańców" 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

3.3.3. Opieka społeczna w tym opieka nad osobami starszymi 

Jak wskazano w analizie demograficznej społeczeństwo obszaru partnerstwa 

starzeje się. Rośnie liczba osób w przedziale wiekowym 65-69 lat (+1877 na 

przestrzeni 10 lat). Na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypada ponad 115 

osób w wieku poprodukcyjnym. Tendencja ta w każdej z gmin wzrasta. Należy 

przypuszczać, że w kolejnych latach nadal będzie się pogłębiać, a to z kolei będzie 

miało ogromny wpływ na politykę senioralną.  

Poniższa mapa obrazuje prognozę demograficzną ludności w wieku 65+ do 2030 

roku wg danych GUS. Widzimy, że dane prognostyczne wskazują na pogłębianie się 

tendencji starzenia się społeczeństwa obszaru partnerstwa (wzrost liczby 

mieszkańców w wieku 65+ na poziomie 20-25%, w przypadku gminy Miedzna 

powyżej 25%).  

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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Ryc. 45. Prognozowany odsetek ludności w wieku 65+ w 2030 roku. Mapa partnerstw 
objętych projektem CWD  
 

 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie Prognozy ludności gmin GUS na lata 2017-2030 

Starzejące się społeczeństwo niesie za sobą wyzwania również w zakresie 

zwiększania liczby usług skierowanych do seniorów na jak najwyższym poziomie. Na 

obszarze partnerstwa obecnie funkcjonują trzy Domy Opieki Społecznej, w których 

przebywa łącznie 113 osób.
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Tabela 10.  Świadczenia pomocy społecznej według gmin 

POMOC SPOŁECZNA  Węgrów Liw Stoczek Sadowne Miedzna  Łochów Korytnica Jadów  Strachówka Suma 

Liczba osób objętych 
pomocą społeczną  

584 
230 531 255 188 678 253 228 139 3 086 

Liczba rodzin 280 149 298 150 122 678 179 169 105 2 130 

Powody objęcia pomocą społeczną 

Choroba (liczba osób) 184 69 91 11   7 80 65 35 542 

niepełnosprawność (liczba 
osób) 

147 
50 136 45   81 45 64 35 603 

bezrobocie 122 41 102 29   76 34 31 25 460 

ubóstwo 136 91 303 127   140 86 78 12 973 

alkoholizm 29 6 10 3   3 21 1 6 79 

bezradność w sprawach 
opiekuńczo wychowawczych 

28 
14 61 28   27 51 20 12 241 

Zasiłki 

zasiłki stałe (liczba osób) 81 44 40 25 28 112 50 51 182 613 

zasiłki okresowe (liczba 
osób) 35 15 27 13 17 15 31 14 51 218 

zasiłki celowe (liczba osób) 379 102 32 213 36 204 78 111 68 1 223 

  

Dożywianie (liczba osób) 223 83 221 175 108 325 139 170 54 1 498 

usługi opiekuńczo-
specjalistyczne 

56 
13 18 1 4 13 0 0 8 113 

Pobyt w DPS (liczba osób) 11 7 14 13   46 10 9 3 113 

Domy pomocy społecznej 
(liczba) 

1 
0 1 0   1 0 0 0 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gmin 
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Na terenie partnerstwa funkcjonuje również Środowiskowy Dom Samopomocy 

(ŚDS)- Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Starych Lipkach gmina Stoczek jako 

ośrodek wsparcia typu B, tj. dla osób upośledzonych umysłowo powyżej 16 roku 

życia. ŚDS ma charakter powiatowy i oferuje specjalistyczne usługi w formie 

dziennej dla 30 osób przez 5 dni w tygodniu. Ponadto ŚDS zapewnia poradnictwo 

psychologiczne oraz zajęcia rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb 

każdego uczestnika. W ŚDS prowadzone są zajęcia wspierająco – aktywizujące w 

pracowniach: gospodarstwa domowego, technicznej, plastycznej, wielobranżowej, 

sali rehabilitacyjnej. 

Polityka prorodzinna, w tym wsparcie rodzin wielodzietnych realizowane jest na 

terenie partnerstwa m.in. poprzez wprowadzanie i realizowanie kart dużej rodziny 

na terenach poszczególnych gmin. W ramach uprawnień przewidziane są zniżki, 

upusty, zwolnienia z opłat. Takie preferencyjne rozwiązania przyjęto m.in. w 

gminach: Stoczek, Łochów, Węgrów. 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z pomocy społecznej w 2019 

roku na terenie partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca skorzystało 4735 osób 

i liczba ta jest mniejsza w porównaniu z ubiegłymi latami. Trend spadkowy w 

zakresie liczby osób którym udzielono wsparcia jest zauważalny od kilku lat, co 

obrazuje poniższa tabela. W 2019 roku liczba udzielonej pomocy i wsparcia była 

najniższa w skali 10-letniej w każdej z gmin partnerstwa.  

Tabela 11.   Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 

Gmina 2009 2011 2013 2015 2017 2018 2019 Różnica 

Jadów 816 838 791 753 553 513 403 -413 

Korytnica 1184 967 797 740 684 658 620 -564 

Liw 647 688 742 736 537 464 387 -260 

Miedzna 618 604 708 610 390 335 328 -290 

Sadowne 595 683 797 743 587 535 528 -67 

Stoczek 986 903 875 755 683 586 525 -461 

Strachówka 477 515 510 445 299 254 202 -275 

Węgrów 1 197 1 106 1 077 886 729 586 536 -661 

Łochów 3 183 1 762 2 556 1 915 1 592 1 397 1 206 -1 977 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Ważnym wskaźnikiem w ocenie opieki społecznej jest wskaźnik deprywacji lokalnej, 

który stanowi liczbę osób korzystających z pomocy społecznej (bez względu na 

rodzaj wsparcia) na 1000 mieszkańców. Obserwacja tego wskaźnika w perspektywie 

lat 2009-2019 pokazuje, że mamy do czynienia z trendem spadkowym począwszy od 

2013 roku. 

Ryc. 46. Dynamika zmian wskaźnika „Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy 
społecznej na 1000 mieszkańców” 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Ryc. 47. Dynamika zmian wskaźnika „Liczba dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują 
zasiłek rodzinny” 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

3.3.4. Sport, kultura i rekreacja 

Analiza badań młodzieży wskazuje, jakie są oczekiwania tej grupy społecznej w 

zakresie zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb bezpieczeństwa. 

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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Spełnienie swoich planów życiowych młodzież widzi w utworzeniu rodziny i 

usamodzielnieniu się poprzez zapewnienie sobie pracy i zarobkowania 

pozwalającego na godne i spokojne, bezkonfliktowe życie. Potrzeby wyższego rzędu 

nie stanowią dla młodzieży priorytetu25, co może wskazywać, że istnieją znaczące 

deficyty w potrzebach podstawowych. Konstatacja ta, choć nie napawa 

optymizmem, stanowi swoisty drogowskaz w jakim kierunku należy projektować 

działania nacelowane na zatrzymanie młodzieży na obszarze partnerstwa. Mimo iż 

ponad 40% z nich podejmuje swoje aktywności pozaszkolnej w miejscu 

zamieszkania, to jednak zdecydowana większość wyjeżdża poza swoją miejscowość.  

Z kolei mieszkańcy pytani o to, jakie przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane 

na obszarze partnerstwa w pierwszej kolejności, aby obszar ten był atrakcyjny do 

życia i osiedlania się26 wskazali na atrakcyjną ofertę kulturalną i spędzania czasu 

wolnego (41,99%) oraz zwiększenie atrakcyjności(oferty) turystycznej/ kulturalnej 

(40,36 %). 67,32 % mieszkańców wyjeżdża poza obszar partnerstwa, aby korzystać z 

usług kultury wysokiej, zaś 37,26% aby wziąć udział w imprezach kulturalnych i 

rozrywkowych.  

O ile w przypadku usług kultury wysokiej jest to zrozumiałe, ponieważ partnerstwo 

nie dysponuje ofertą teatrów, opery, szerokiej oferty muzeów, to w przypadku tak 

dużego zainteresowania imprezami rozrywkowymi i kulturalnymi poza obszarem 

partnerstwa zmusza do refleksji. Pomimo szerokiej oferty w poszczególnych 

gminach, oferta ta okazuje się mało atrakcyjna dla prawie 40% mieszkańców.  

Zatem, czy mieszkańcy odpowiadają na inne oferty w zakresie kultury i czasu 

wolnego oferowanego na obszarze partnerstwa?  

Dostęp i zainteresowanie czytelnictwem oraz objęcie dużej części społeczności 

lokalnej ofertą domów kultury, która zabezpiecza potrzeby twórczego rozwoju 

może wpłynąć na angażowanie się mieszkańców w sprawy związane z rozwojem 

gminy, zachęcić do wypowiadania się, komentowania i partycypacji w decyzjach, 

zarówno tych strategicznych jak i bieżących/codziennych. 

Wskaźnik Czytelnicy bibliotek na 1000 ludności obrazuje jedno z istotnych zjawisk 

uczestnictwa w kulturze, jakim jest czytelnictwo. Zasięg uczestnictwa w zajęciach 

Centrów, Domów i Ośrodków Kultury na 10 tys. mieszkańców27 to z kolei 

 
25 Badania ankietowe młodzieży- styczeń 2021 

26 Badania ankietowe opinii mieszkańców grudzień 2020-styczeń 2021 

27 Wskaźnik ten oblicza się przez zsumowanie w podkategorii P2284 „Centra, domy i 

ośrodki kultury, kluby i świetlice” zakresu: „członkowie grup artystycznych” z 
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najszerszy dostępny wskaźnik aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wskaźnik ten 

wraz z poprzednim obrazuje poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu 

kulturalnym. 

Dla obszaru partnerstwa wskaźniki te są mocno zróżnicowane. Od 2011 roku 

zdecydowanie rośnie skala uczestnictwa w zajęciach Centrów i Domów Kultury w 

przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców, z kolei wskaźnik czytelnictwa spada. 

Ryc. 48. Dynamika zmian wskaźników uczestnictwa w kulturze 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

3.3.5. Potencjał społeczny partnerstwa 

Rozwój lokalny można definiować jako proces wzbogacania pola szans osobistej 

samorealizacji poszczególnych mieszkańców, szans na spełnienie przez nich swoich 

osobistych potencjałów. Można przyjąć, że w społecznościach lokalnych wstępny 

potencjał zdolności poszczególnych mieszkańców na 1 000 ludności jest zbliżony, 

natomiast bardzo zróżnicowany jest stopień, w jakim następnie ludzie swój 

potencjał urzeczywistniają.  

Kluczowym obszarem urzeczywistniania przez ludzi swych indywidualnych 

potencjałów jest aktywność obywatelska, w tym uczestnictwo w życiu publicznym 

i kulturalnym (którego deficyt ustawodawca wskazuje jako jedną z przesłanek 

uznania obszaru za zdegradowany). Samorealizacji poszczególnych mieszkańców 

może potencjalnie sprzyjać sieć odpowiednich instytucji publicznych oraz środki 

 
zakresem „członkowie kół / klubów / sekcji” i podzielenie uzyskanej sumy przez 

liczbę ludności oraz pomnożeniu przez 1000.  

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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publiczne wspierające inicjatywy mieszkańców. Wskaźniki te są przedmiotem 

analizy w dalszej części tego rozdziału. 

3.3.5.1. Potencjał społeczności lokalnej 

Uczestnictwo i zaangażowanie obywateli w życie społeczne jest jedną z 

podstawowych wartości demokracji. Im więcej mieszkańców nastawionych na 

działanie, wyrażanie swoich poglądów, przy świadomości wielu procesów mających 

wpływ na życie lokalnej społeczności, tym większa szansa na zbudowanie silnego 

społeczeństwa obywatelskiego. Ma to swoje odzwierciedlenie w aktywności 

organizacji pozarządowych i ich roli jako partnera dla administracji samorządowej i 

samorządowych jednostek organizacyjnych w procesie współrządzenia 

(governance).  

Z kolei aktywność mieszkańców w wyborach lokalnych jest obiektywną miarą ich 

zaangażowania w sprawy lokalne, zaś żywe uczestnictwo w kulturze wpływa na 

rozwój ich kapitału ludzkiego (im wyższy udział obywateli w aktywnościach 

kulturalnych, tym większy potencjał rozwojowy lokalnej społeczności). Należy 

zwrócić uwagę, że np. ustawa o rewitalizacji wymienia (w art. 9) oba te zjawiska 

razem uznając „niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i 

kulturalnym” za jedną z sześciu szczególnych przesłanek do zdiagnozowania kryzysu 

obszaru.  

Frekwencja wyborcza w wyborach 1 tura (w %) to bezpośredni wskaźnik 

uczestnictwa w lokalnym życiu publicznym. Wskaźnik z oczywistych względów 

zmienia się co pięć lat (a wcześniej co 4 lata). Poniższy wykres obrazuje udział 

procentowy mieszkańców poszczególnych gmin w ostatnich wyborach wszystkich 

szczebli- samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz wyborach do 

Senatu.  
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Ryc. 49. Frekwencja wyborcza podczas ostatnich wyborów wszystkich szczebli 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej 

Godnym podkreślenia jest fakt, że w przypadku wszystkich gmin oraz wszystkich 

typów wyborów, wskaźniki frekwencji przewyższają 50%, co świadczy o wysokiej 

świadomości społecznej mieszkańców i zaangażowaniu w sprawy lokalne. 

Szczególnie obrazuje to poniższy wykres pokazujący zmiany w udziale mieszkańców 

w wyborach samorządowych w latach 2010, 2014 oraz 2018. Wskaźniki w ostatnich 

wyborach 2018 roku są wyższe niż w latach ubiegłych dla gmin: Łochów, Sadowne, 

Węgrów, Jadów, Liw. W gminie Strachówka frekwencja w ostatnich wyborach 

spadła o niemal 14%, w gminie Korytnica i Miedzna o 1%. 
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Ryc. 50. Frekwencja wyborcza podczas wyborów samorządowych w gminach tworzących 
partnerstwo 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej 

Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców to wskaźnik pokazujący jeden z 

mierników zaangażowania mieszkańców w działalność pozarządową. Jest tym 

obiektywniejszy im większa jest populacja badana wskaźnikiem, natomiast zawodny 

w odniesieniu do niewielkich społeczności, gdzie należy weryfikować go 

rozeznaniem jakościowym. Największą ilość organizacji pozarządowych na 1000 

mieszkańców notujemy w gminie Węgrów, Liw i Sadowne. Najniższy wskaźnik ma 

natomiast gmina Łochów.  

Ryc. 51. Liczba organizacji społecznych na 1 000 mieszkańców według gmin 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Na terenie partnerstwa swoją działalnością wyróżniają się Ochotnicze Straże 

Pożarne, które oprócz wykonywania zadań ratownictwa pełnią również rolę 

animatorów życia społecznego w konkretnych gminach i miejscowościach. 

Największą liczbę jednostek (13) posiada gmina Korytnica. W dalszej kolejności 

gmina Liw 12, gmina Miedzna 10, gmina Łochów 10, gmina Sadowne 9, gmina 

Stoczek 6, gmina Jadów 5, gmina Strachówka 3, gmina Węgrów 1. 

Ryc. 52. Liczba OSP w gminach partnerstwa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gmin 

Saldo bieżące zarejestrowanych i wyrejestrowanych fundacji, stowarzyszeń i 

organizacji społecznych można interpretować jako miarę bieżącego optymizmu w 

zakresie działalności pozarządowej. Oblicza się go jako sumę nowo 

zarejestrowanych w danym roku stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz nowo 

zarejestrowanych fundacji pomniejszoną o sumę wyrejestrowanych w danym roku 

stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz fundacji. Wskaźnik ten obrazuje 

aktywność organizacji pozarządowych. Począwszy od 2017 roku zaczęło drastycznie 

spadać saldo organizacji pozarządowych na obszarze partnerstwa, co świadczy o 

tym, że organizacje w większej skali były wyrejestrowane, niż rejestrowane nowe. 

Jak pokazuje poniższy wykres, od 2018 roku następuje nagły wzrost, czyli nowe 

organizacje są rejestrowane. Może mieć to związek z wejściem w życie ustawy z 

dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich, na mocy, której 
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zarejestrowane w KRS koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dotację na swoją 

działalność z budżetu państwa.28 

Ryc. 53. Dynamika zmiany wskaźnika „Saldo bieżące zarejestrowanych i wyrejestrowanych 
fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych” 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

3.3.5.2. Pomoc społeczna 

Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej na 1000 mieszkańców to 

wskaźnik pokazujący nasycenie danej społeczności problemami społecznymi 

wymagającymi wsparcia systemowego. W liczbie beneficjentów pomocy społecznej 

ujęto nie tylko osoby w kryzysie ubóstwa (spełniające kryterium dochodowe) ale 

wszystkie grupy beneficjentów pomocy środowiskowej.  

 
28 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich Poz. 2212 

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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Ryc. 54. Liczba osób korzystająca ze środowiskowej pomocy społecznej na 1000 
mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na obszarze partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca w każdej z gmin wskaźnik 

liczby osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej sukcesywnie spada.  

Zasięg wsparcia zasiłkiem rodzinnym to wskaźnik pokazujący odsetek dzieci, na 

które ich rodzicom lub opiekunom jest wypłacany zasiłek rodzinny, w grupie 

wszystkich dzieci do lat 17. Zasiłek jest uzależniony od kryterium dochodowego, 

więc jest wskaźnikiem wielkości grupy dzieci wychowujących się w warunkach 

ubóstwa.  

Dla obszaru partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca wskaźnik ten cechuje 

dynamika spadkowa, co świadczy o polepszającej się z roku na rok kondycji 

finansowej rodzin wychowujących dzieci.  
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Ryc. 55. Dynamika zmiany wskaźnika „Zasięg wsparcia zasiłkiem rodzinnym” 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych na 1000 mieszkańców to wskaźnik 

obrazujący grupę rodzin nie mogących ekonomicznie udźwignąć kosztów czynszu, 

pomimo niewielkiego metrażu mieszkania (zasiłek jest ograniczony wg kryterium 

wielkości powierzchni mieszkalnej). Długotrwałe pobieranie dodatku 

mieszkaniowego można uważać za jeden z wyznaczników bezdomności.  

We wszystkich gminach partnerstwa wskaźnik ten począwszy od 2017 roku ma 

wartości ujemne oraz ujemną (lub stałą - gmina Strachówka, Jadów, Liw, Łochów) 

dynamikę wzrostu, co oznacza, że kondycja finansowa rodzin na obszarze 

partnerstwa ulega poprawie i coraz mniej z roku na rok rodzin korzysta z tego 

rodzaju wsparcia. Wskaźnik przyznanych dodatków mieszkaniowych na 1 000 

mieszkańców w 2019 roku dla obszaru partnerstwa wynosi -39,2. 

Ryc. 56.  Dynamika zmiany wskaźnika "Liczba przyznanych dodatków 
mieszkaniowych na 1 000 mieszkańców" 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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3.3.5.3. Opieka nad dziećmi 

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach; wskaźnik ten należy traktować jako 

miarę zaangażowania samorządu w umożliwienie kobietom po urlopie 

macierzyńskim faktycznego powrotu na rynek pracy. Wskaźnik jest liczony jako 

liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach i klubikach dziecięcych przypadająca na 

100 dzieci w wieku do lat 3.  

Tabela 12.  Liczba żłobków według gmin 

Żłobki W
ęg

ró
w

 

Li
w

 

St
o

cz
e
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Sa
d

o
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e

 

M
ie
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zn

a 
 

Ło
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w

 

K
o

ry
tn

ic
a 

Ja
d

ó
w

  

St
ra

ch
ó

w
ka

  

su
m

a 

Liczba żłobków 
prowadzonych przez gminę 

1 0  0 0  0 1  0 0  0  2 

Liczba dzieci w żłobkach 
prowadzonych przez gminę 

32  0 0 0  0 21  0  0  0 53 

Liczba żłobków 
niepublicznych 

3  0 0 0  0 0  0  0  0 3 

Liczba dzieci w żłobkach 
niepublicznych 

70  0 0 0  0 0  0 0  0  70 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gmin 

Na obszarze partnerstwa funkcjonuje 5 żłobków obejmujących opieką 123 dzieci, 

dwa z nich prowadzone są przez samorządy gminy Węgrów i gminy Łochów oraz 

trzy prywatne zlokalizowane w gminie Węgrów. Należy w tym miejscu podkreślić, że 

interesariusze podczas warsztatów diagnostycznych wskazywali na bardzo istotny 

problem w obszarze społecznym- zbyt mało ofert opieki nad dziećmi w żłobkach29.  

3.3.5.4. Potencjał instytucjonalny partnerstwa 

Aby aktywność obywatelska mogła podejmować coraz ambitniejsze zadania, 

potrzebne jest wsparcie ze strony sektora publicznego, zarówno w formie zlecania i 

powierzania zadań, jak i w formie związanego z tym finansowania. Prowadzenie 

przez samorząd polityki opartej na aktywnym włączaniu partnerów społecznych w 

proces współdecydowania o rozwoju lokalnej wspólnoty, prowadzi zarówno do 

wzmocnienia sektora obywatelskiego, zwiększenia współodpowiedzialności 

społecznej jak i podniesienia potencjału instytucjonalnego samorządu. Z kolei brak 

 
29 Warsztaty diagnostyczne on-line 9.03.2021 
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synergii i współpracy władz samorządowych z lokalnymi partnerami skutkuje 

niewykorzystaniem istniejących szans rozwojowych.  

Potencjał instytucjonalny wsparcia dzieci w kryzysie to wskaźnik zaangażowania 

samorządu w tworzenie instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem w 

kryzysowych sytuacji załamania się wydolności opiekuńczo-wychowawczej rodziny. 

Wskaźnik to zsumowana liczba miejsc organizacyjnych w placówkach: 

interwencyjnych, socjalizacyjnych, łączących zadania, specjalistyczno-

terapeutycznych oraz wsparcia dziennego, w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców.  

Najwyższy wskaźnik w tym zakresie występuje w gminach Korytnica (125,44 msc/10 

tys. mieszkańców) oraz Łochów (125,15 msc/10 tys. mieszkańców). Gminy Jadów i 

Miedzna nie posiadają placówek wsparcia dzieci w kryzysie.  

Tabela 13.  Potencjał instytucjonalny wsparcia dzieci w kryzysie według gmin 

Gmina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Różnica 

Jadów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korytnica 0 0 0 0 0 0 0 125,44 125,44 

Liw 32,88 32,83 32,97 33,2 33,15 33,5 33,68 34,04 1,16 

Miedzna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sadowne 49,11 49,46 49,81 50,33 50,72 50,88 51,05 51,48 2,37 

Stoczek 0 0 0 0 0 47,92 48,25 48,53 48,53 

Strachówka 105,12 105,75 107,14 107,95 108,77 109,05 109,41 110,29 5,17 

Węgrów 23,47 23,44 23,45 29,73 24,27 43,09 56,03 31,79 8,32 

Łochów 19,49 16,7 16,71 16,74 16,77 120,52 78,27 125,15 105,66 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Potencjał instytucjonalny partnerstwa wyraża się również w podnoszeniu 

kompetencji pracowników samorządowych realizujących swoje obowiązki 

zawodowe na rzecz społeczności lokalnej. Kompetencje pracowników nie mierzymy 

jedynie poziomem ich wykształcenia oraz doświadczeniem zawodowym, ale także 

świadomością poszczególnych JST, co do zasadności ciągłego rozwoju zawodowego 

(uczenie się przez całe życie).  
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Wydatki na szkolenia i rozwój zawodowy pracowników są zróżnicowane w 

poszczególnych gminach partnerstwa. Najwięcej nakładów na podnoszenie 

kwalifikacji swoich pracowników ponosi samorząd gminy Węgrów. Dodatnie 

wskaźniki notujemy również w gminach Strachówka, Stoczek, Sadowne i Miedzna, 

przy czym największa dynamika wzrostu środków przeznaczanych na dokształcenie 

dotyczy gminy Stoczek. Z kolei w gminach Korytnica, Jadów, Liw nakłady te są niższe 

niż w latach poprzednich i również spada ich dynamika. 

Ryc. 57. Udział wydatków na szkolenia i rozwój zawodowy pracowników w wydatkach 
bieżących (średnia 3 lata) – pozycja gmin tworzących partnerstwo 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

3.3.6. Wnioski 

 

• Problemem jest zbyt mała liczba żłobków, choć popyt na te usługi jest 

nieproporcjonalny do liczby dzieci w wieku 0-2 ze względu na wciąż silne 

rodziny wielopokoleniowe, zapewniające opiekę w domu. Podczas 

warsztatów diagnostycznych interesariusze zwracali szczególną uwagę na 

deficyty w tym zakresie.  

• Niekorzystne wskaźniki demograficzne: spadek liczby mieszkańców, coraz 

mniej pracujących, starzenie społeczeństwa, obniżający się wskaźnik kobiet 

w wieku rozrodczym, niski wskaźnik urodzeń- współczynnik dzietności na 

obszarze partnerstwa nie zabezpiecza zastępowalności pokoleniowej, 

ujemny wskaźnik migracji, zmniejszenie subpopulacji osób w wieku 

przedprodukcyjnym, znaczący wzrost subpopulacji osób w wieku 

poprodukcyjnym, wzrost współczynnika obciążenia demograficznego, 

https://analizy.monitorrozwoju.pl/


 

105 
 

niekorzystny poziom wskaźnika Floridy – zmniejszenie liczby osób w wieku 

25-34 lata na 1 tys. Mieszkańców, spadek liczby ludności do 2030 r. przy 

jednoczesnym wzroście wskaźnika liczby osób w wieku 65+. 

• Młodzi ludzie chcą wyjechać poza obszar partnerstwa (ponad 55% 

ankietowanych). 

• Malejąca liczba uczniów stwarza dobre warunki do podnoszenia jakości 

nauczania (mniej liczne oddziały), ale wywołuje problemy natury finansowej 

(obciążenie dla gmin utrzymywaniem sieci obiektów edukacyjnych).  

• Jakość nauczania na poziomie podstawowym jest na obszarze partnerstwa 

bardzo zróżnicowana. Pomimo bardzo dobrych wyników, szczególnie z 

języka angielskiego, młodzież zgłasza zapotrzebowanie na dokształcanie w 

zakresie języków obcych oraz praktycznych aspektów zawodu. Świadczy to o 

wysokiej świadomości uczniów i nastawienia na doskonalenie – zgodnie z 

ideą lifelong learning.   

• Szkolnictwo zawodowe na terenie partnerstwa traci na znaczeniu. Badania 

przeprowadzone przez doradców zawodowych Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Węgrowie wskazują, że jedynie 10% uczniów klas ósmych 

szkół podstawowych zamierza kontynuować naukę w szkołach btanżowych I 

stopnia. Interesariusz zwracają uwagę na niedostosowanie kierunków 

kształcenia do rynku pracy (w szczególności lokalnego). 

• Obszar partnerstwa charakteryzuje się dość dobrym dostępem do jednostek 

podstawowej opieki medycznej, choć  stopień korzystania z nich różni się w 

zależności od gminy. Natomiast usługi specjalistyczne są zapewniane w 

miarę możliwości kadrowych i ekonomicznych. Usługi wysokospecjalistyczne 

są świadczone w nieodległych większych ośrodkach. W badaniach 

społecznych ochrona zdrowia otrzymała największą ilość wskazań jako 

obszar wymagający pilnych działań naprawczych.   

• Zwiększony popyt na usługi zdrowotne jest częściowo pochodną 

zwiększającej się liczby seniorów. Powoduje to również presję na 

zabezpieczenie usług opiekuńczych dla tej grupy społecznej, a także 

zadbanie o jak najdłuższą aktywność społeczną i samodzielność. Już w chwili 

obecnej odczuwalne są braki w placówkach opiekuńczych, natomiast 

aktywnie rozwijają się inicjatywy aktywizacji w postaci klubów seniora.   

• W ostatnich latach obserwowane jest ograniczenie potrzeb związanych ze 

wspieraniem osób będących w trudnej sytuacji życiowej, co ma związek z 

poprawiającą się sytuacją na rynku pracy.   

• Na terenie partnerstwa poczyniono wiele inwestycji mających na celu 

poprawę dostępu do infrastruktury sportowej oraz obiektów kultury. 

Oferują one szeroką ofertę zajęć i wydarzeń. Okazuje się jednak, że dla 

mieszkańców oferta ta jest mało atrakcyjna (62,2 % wskazuje ofertę usług i 
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infrastrukturę kulturalno-rozrywkową jako słabą stronę obszaru, 45,59% 

usługi i infrastrukturę sportowo-rekreacyjną). Na ten stan rzeczy może 

wpływać niedostatecznie spójny przekaz promocyjno-komunikacyjny, a 

także niewystarczające wykorzystanie potencjału szeregu instytucji i 

placówek kultury do kreowania spójnej w skali patnerstwa oferty kulturalnej 

i turystycznej.   

• Wyniki badań społecznych wskazują na istotne problemy w obszarze 

aktywności społecznej, szczególnie wśród młodzieży i w relacji do tej grupy 

społecznej (niewielki stopień zaufania młodych ludzi do instytucji 

publicznych, niedostrzeganie potencjału młodzieży jako grupy mogącej mieć 

wpływ na rozwój lokalny, niewielki stopień zaangażowania w działalność 

społeczną młodzieży).   

• Niemal we wszystkich gminach spada skala nakładów na podnoszenie 

kompetencji zawodowych pracowników 

• Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast wysoka frekwencja w wyborach 

(różnych władz), co świadczy o wysokim poziomie odpowiedzialności 

obywatelskiej. Kolejnym pozytywnym aspektem jest zwiększające się (choć 

dość powoli) zaangażowanie mieszkańców w działalność organizacji 

pozarządowych.  Natomiast dbałość o umacnianie kompetencji kadr w 

urzędach gmin niestety słabnie, o czym świadczą zróżnicowane w różnych 

gminach, ale generalnie obniżające się nakłady na podnoszenie kompetencji 

zawodowych pracowników.   

• Powolny wzrost dynamiki wskaźników przyrostu naturalnego oraz migracji.  

• Zróżnicowana i nowoczesna infrastruktura sportowa i rekreacyjna. 

• Liczne instytucje kultury. 

• Potencjał społeczny (rosnąca liczba organizacji pozarządowych oraz bardzo 

wysoki wskaźnik frekwencji wyborczej) 

• Rosnąca liczba mieszkań na 1000 mieszkańców oraz przeciętna 

powierzchnia w przeliczeniu na 1 osobę oraz liczba izb w przeliczeniu na 1 

mieszkańca. 

3.4. Wymiar środowiskowy 

3.4.1. Charakterystyka ogólna 

Niewątpliwie największym zasobem obszaru partnerstwa jest środowisko naturalne. 

Obszar objęty partnerstwem ukierunkowany jest głównie na rozwój turystyki w 

regionie poprzez wykorzystanie naturalnych walorów rzeki Liwiec, Nadbużański Park 

Krajobrazowy czy pięć rezerwatów przyrody, wykształconych na zalewowej dolinie 
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Bugu. Należy tu również podkreślić znaczenie dziedzictwa kulturowego, które jest 

elementarnym źródłem budowania zaplecza turystycznego regionów.  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2018 poz. 1614) 

przedstawia poszczególne formy ochrony przyrody, z których na terenie 

partnerstwa występują zarówno formy obszarowe takie jak: Natura 2000, obszar 

chronionego krajobrazu, jak i formy indywidualnej ochrony takie jak pomniki 

przyrody. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2018 poz. 

1614) przedstawia poszczególne formy ochrony przyrody, z których na terenie 

partnerstwa występują zarówno formy obszarowe takie jak: Natura 2000, obszar 

chronionego krajobrazu, jak i formy indywidualnej ochrony takie jak pomniki 

przyrody. 

Syntetyczny wskaźnik rozwoju dla wymiaru środowiskowego (biorący pod uwagę 

aspekty środowiska naturalnego oraz zagospodarowania przestrzeni) w każdym z 

analizowanych lat przybierał wartości ujemne, co oznacza, że sytuacja partnerstwa 

była gorsza niż średnia dla innych gmin o podobnym profilu społeczno-

gospodarczym.  

Sytuacja w rozbiciu na podobszary jest zróżnicowana:  

partnerstwo notuje pozytywną sytuację w zakresie dostępności komunikacyjnej 

(zewnętrznej i wewnętrznej) i wskaźniki związane z tym wymiarem w stosunku do 

roku 2015 nieznacznie się poprawiły;  

słabsze w porównaniu do średniej są wskaźniki związane z ładem i strukturą 

przestrzenną (głównie za sprawą rozproszonej sieci osadniczej), ale od 2015 r. 

systematycznie się poprawiają; 

największe różnice - w relacji do średniej w grupie porównawczej – zanotowano w 

zakresie lokalnego środowiska przyrodniczego i różnica ta utrzymuje się na niemal 

nie zmienionym poziomie. Największy wpływ na tę sferę miała dostępność walorów 

i usług przyrodniczych (powierzchnia obszarów chronionych).  

Stan i jakość środowiska wskazują nam kluczowe problemy występujące lokalnie i 

na obszarze całego partnerstwa, a związane ze zmianami klimatu, 

zanieczyszczeniem powietrza, gospodarką odpadami, czy też rosnącym zużyciem 

energii. Rozdział ten opisuje wybrane aspekty jakości środowiska naturalnego oraz 

zagospodarowania przestrzennego obszaru partnerstwa.  

Wskaźnik syntetyczny dla partnerstwa w wymiarze środowiskowym (biorącym pod 

uwagę aspekty środowiska naturalnego oraz zagospodarowania przestrzeni) ma 
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wartości ujemne (-0,25) 30. Świadczy to o istnieniu obszarów, które obniżają jakość 

środowiska i wpływają negatywnie na jego ogólny wskaźnik. 

Ryc. 58. Ogólny wskaźnik rozwoju w wymiarze środowiskowym dla partnerstw w projekcie 
CWD 

 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego 

 
30 Wartością syntetyczną dla partnerstwa jest suma odpowiednich wartości 
wskaźników gmin wchodzących w skład partnerstwa; dla uwzględnienia 
zróżnicowania gmin w partnerstwie wartość syntetycznego wskaźnika dla 
partnerstwa jest średnią ważoną uwzględniającą liczbę mieszkańców poszczególnych 
gmin 
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Jednocześnie należy podkreślić, że sytuacja w tym wymiarze ulega poprawie. 

Wskaźniki opisujące rok 2019 zmniejszyły się w porównaniu z latami ubiegłymi, co 

obrazuje poniższy wykres. 

Ryc. 59. Ogólny wskaźnik rozwoju partnesrtwa w wymiarze środowiskowym 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Jakość środowiska to nie tylko element otaczającego nas świata, ale przede 

wszystkim świadomość, że przyroda jest w każdym wymiarze kluczowym i 

najważniejszym czynnikiem, od którego zależy jakość życia przyszłych pokoleń. Jeśli 

dziś nie zadbamy o środowisko, jutro wszystkie inne analizy i prognozy okażą się nic 

nie warte. Destabilizacja klimatyczna oznacza postępujący kryzys w każdym 

wymiarze- również społecznym i gospodarczym. Dlatego tak ważna jest edukacja i 

nieustanna praca nad świadomością ekologiczną, począwszy od każdej jednostki, po 

całe społeczności, na całej ludzkości skończywszy. Tylko takie podejście i silne 

poczucie odpowiedzialności i „sprawczości” może ocalić zasoby przyrody.  

Aby pokazać choć namiastkę zmian środowiskowych w wymiarze globalnym 

przyjrzyjmy się danym światowej organizacji World Wide Fund for Nature. Raport 

Living Planet 2020 przytacza porażające dane- od 1970 roku wyginęło 60 % dzikich 

zwierząt31. Według raportu od prawie 50 lat procent wymierających zwierząt rośnie 

w zastraszającym tempie, podobnie jak liczba gatunków krytycznie zagrożonych 

wyginięciem. Do 2070 roku prognozuje się wyginięcie 1/3 gatunków. 32 

 
31 Living Planet Report 2020 WWF International 
32 Living Planet Report 2020 to wszechstronna analiza stanu środowiska naturalnego 
tworzona we współpracy z ponad 125 ekspertami z całego świata, której 

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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Jakość środowiska i bezcenne zasoby naturalne są bardzo istotnym i najważniejszym 

bogactwem obszaru partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca. Mieszkańcy 

uznają jakość środowiska i otoczenie za duży atut obszaru partnerstwa (86,93%) i 

wskazują je jako jeden z elementów wpływających na atrakcyjność miejsca do życia.  

Przyjrzyjmy się zatem, jak na obszarze partnerstwa kształtują się wskaźniki opisujące 

stan środowiska, w tym szczególnie wskaźniki obciążenia środowiska.  

3.4.2. Walory środowiska 

Obszary chronione zajmują znaczną część obszaru partnerstwa –34%, co jest bardzo 

wysokim wskaźnikiem wyróżniającym się na tle regionu. Środowisko naturalne to 

bezcenny zasób obszaru partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca. 

Priorytetem realizowanych przedsięwzięć, na terenie Partnerstwa, dotyczących 

ochrony środowiska jest przede wszystkim zachowanie najcenniejszych pod 

względem krajobrazowym i przyrodniczym obszarów oraz terenów i obiektów 

przyrody ożywionej i nieożywionej. Ze względu na występujące zróżnicowane 

ukształtowanie terenu, atrakcyjne walory krajobrazowe i przyrodnicze, powołano 

szereg stanowisk, obszarów i stref ochrony przyrody. Ochroną objęto m.in. walory 

krajobrazowe oraz przyrodnicze, a także dziko występujące rośliny, zwierzęta i 

grzyby. Ochroną objęto również występujące na terenie partnerstwa unikalne twory 

przyrody żywej i nieożywionej. 

Wśród form ochrony przyrody na terenie Partnerstwa można wyróżnić: 

Rezerwaty przyrody (9) o powierzchni 730,62 ha; 

• Parki krajobrazowe (1) o powierzchni 36 715,00 ha; 

• Obszary chronionego krajobrazu (1) o powierzchni 9 745,48 ha; 

• Obszary Natura 2000 (7); 

• Użytki ekologiczne (33) o powierzchni 163,60 ha; 

• Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (1) o powierzchni 100,00 ha; 

• Pomniki przyrody (200). 

Poniżej na mapie poglądowej zaprezentowano rozmieszczenie obszarów 

chronionych na terenie Partnerstwa oraz następnie przedstawiono krótką 

charakterystykę poszczególnych form ochrony przyrody znajdujących się na 

omawianym obszarze. 

 
najważniejszym elementem jest Wskaźnik Żyjącej Planety (Living Planet Index - LPI) 
odzwierciedlający globalne trendy w liczebności populacji dzikich zwierząt. 
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Ryc. 60. Mapa formy ochrony przyrody na obszarze partnerstwa 

 
Żródło: Opracowanie ZMP na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

Na terenie partnerstwa znajduje się 8 rezerwatów przyrody. Są to rezerwaty 

częściowe pod względem ochronnym, o charakterze leśnym, florystycznym, 

ornitologicznym, krajobrazowym i torfowiskowym. Pięć z nich zlokalizowanych jest 

na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego: rezerwat Czaplowizna, Jegiel, 

Wilcze Błota, Mokry Jegiel, Moczydło, Las Jaworski oraz Turzyniec. Rezerwat Kantor 

Stary znajduje się w granicach Siedlecko – Węgrowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 

Teren partnerstwa charakteryzuje również wysoka lesistość (ponad 34% 

powierzchni). Lasy stanowią niezbędny czynnik równowagi ekologicznej. Spełniają 

szereg ważnych funkcji, do których zaliczyć można między innymi funkcję ochronną 

(kształtowanie klimatu, regulację obiegu wody, ochronę przed erozją) oraz 
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gospodarczą (zdolność do produkcji biomasy). Są dobrem ogólnospołecznym, 

kształtującym, jakość życia człowieka. 

Wskaźnik lesistości partnerstwa (34,0 %) jest wyższy od średniego w województwie 

mazowieckim wynoszącego 23,3% oraz średniego w Polsce, który określany jest 

wskaźnikiem 29,5%. 

Tabela 14. Powierzchnia gruntów leśnych według gmin 

Gmina 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Różnica 

Jadów 3 468,00 3 482,00 3 481,25 3 477,44 3 444,67 3 445,54 -22,46 

Korytnica 3 089,20 3 090,20 3 110,69 3 115,41 3 095,07 3 094,98 5,78 

Liw 3 997,20 3 993,60 4 004,93 4 011,55 3 994,00 3 996,37 -0,83 

Miedzna 3 257,10 3 373,40 3 373,12 3 379,28 3 382,50 3 355,89 98,79 

Sadowne 3 778,00 4 030,50 4 025,81 4 028,65 4 042,20 4 047,93 269,93 

Stoczek 6 560,10 6 553,20 6 545,29 6 546,63 6 560,97 6 566,18 6,08 

Strachówka 4 584,20 4 642,20 4 642,49 4 640,01 4 640,13 4 640,13 55,93 

Węgrów 677,40 672,00 673,37 651,50 655,71 667,78 -9,62 

Łochów 7 816,20 7 765,10 7 750,27 7 756,16 7 796,03 7 793,16 -23,04 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Najbardziej zalesione gminy to Łochów, Stoczek i Strachówka. W gminie Sadowne z 

kolei obserwujemy największą dynamikę wzrostu zalesienia na przestrzenie 10 lat 

(wzrost o 7,14%). W gminie Łochów, Jadów, Liw i Węgrów widać dynamikę ujemną, 

co świadczy o tym, że na przestrzeni 10 lat w gminach tych ubyło powierzchni 

lasów.  
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3.4.1. Zaopatrzenie w wodę, jakość wód 

Jednym ze wskaźników obciążenia środowiska jest wskaźnik opisujący zużycie wody 

w ciągu roku na 1 mieszkańca.  

Tabela 15.  Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku na 
1 mieszkańca według gmin 

Gmina 2009 2011 2013 2015 2017 2018 2019 Różnica Średnia 

Jadów 162,3 165,3 164,5 171,1 158,7 162,2 171,9 9,6 165,64 

Korytnica 34,4 42,6 40,4 47,4 54,7 48,4 57,1 22,7 45,79 

Liw 28,2 34,7 31,4 36,8 37,6 35,5 42,1 13,9 35,62 

Miedzna 33,5 43,8 36,9 40,4 86,4 88,6 89,1 55,6 55,23 

Sadowne 17,9 16,7 23,4 25,4 24,4 29,5 27,9 10 23,16 

Stoczek 22,7 23,9 25,2 27,6 28,1 31,2 31,1 8,4 26,46 

Strachówka 0 0 0 3,6 6,9 7 9 9 3,07 

Węgrów 71,1 69,4 69,5 67,8 64,5 68,6 67,8 -3,3 68,35 

Łochów 40,9 28,6 32,6 39 35,3 40 34,2 -6,7 34,22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Wskaźnik ten na przestrzeni 10 lat wzrósł o 107,2 (dane dla 2019 roku to 530,2, dla 

2009 to 411). Największa dynamika wzrostu zużycia wody na mieszkańca w ciągu roku 

występuje w gminie Miedzna (wzrost o 55,6 w ciągu 10 lat), najniższa w gminie 

Łochów (spadek o 6,7). 
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Ryc. 61. Dynamika zmian wskaźnika Zużycie wody na potrzeby gospodarki 
narodowej i ludności w ciągu roku na 1 mieszkańca 

 
Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Na terenie partnerstwa zlokalizowany jest punk pomiarowy monitoringu chemizmu 

gleb ornych w Polsce. Położony jest on w gminie Miedzna w miejscowości Wrotnów. 

W badaniach wykonywanych w próbach pobranych w tym punkcie w 2015 r. nie 

stwierdzono przekroczeń wartości określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi.33 

Jednakże analiza danych prezentowanych w tabeli poniżej wskazuje, że rośnie 

wskaźnik zanieczyszczenia zasobów wodnych i ziemi- ścieki przemysłowe i 

komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi w ciągu 

roku na 1 mieszkańca. W 2009 roku dla całego partnerstwa wynosił on 104, zaś w 

2019 r.- już 178,6. 

 
Tabela 16.  Wskaźniki stanu środowiska dla obszaru partnerstwa  

Wskaźnik stanu środowiska 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Różnica 

Zanieczyszczenia pyłowe 

zatrzymane lub zneutralizowane 

w urządzeniach do redukcji 

zanieczyszczeń w % 

zanieczyszczeń wytworzonych 

(dane powiatowe) 

774,2 770,3 768,7 824,2 848,1 843,8 69,6 

 
33 Źródło: Starostwo Powiatowe w Węgrowie 

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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Wskaźnik stanu środowiska 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Różnica 

Zużycie wody na potrzeby 

gospodarki narodowej i ludności 

w ciągu roku na 1 mieszkańca 

411 425 423,9 459,1 496,6 530,2 119,2 

Ścieki przemysłowe i komunalne 

wymagające oczyszczania 

odprowadzone do wód lub do 

ziemi w ciągu roku na 1 

mieszkańca 

104 119,3 128 124,7 155 178,6 74,6 

Ścieki oczyszczane biologicznie, 

chemicznie i z podwyższonym 

usuwaniem biogenów w % 

ścieków wymagających 

oczyszczania 

594,5 786,7 788 795,3 795,4 793,7 199,2 

Ilość zmieszanych odpadów 

komunalnych zebranych w ciągu 

roku przypadająca na 1 

mieszkańca 

762,3 689 589,4 790,2 711,4 731,8 -30,5 

Odpady wytworzone w ciągu 

roku (z wyłączeniem 

komunalnych) w tonach na 1 ha 

powierzchni gminy 

0 0,16 0,19 0,18 0,24 0,32 0,32 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego, ZMP  
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Ryc. 62. Dynamika zmian wskaźników opisujących wymiar środowiskowy 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Najwyższy wskaźnik w tym zakresie notujemy w gminie Węgrów (69,9 m3 w 2019 

roku) oraz gminie Miedzna (53,6 m3w 2019 roku). Gminę Miedzna cechuje również 

największa dynamika obrazująca, że od 2015 roku problem ścieków komunalnych i 

przemysłowych narasta (Ryc.72). Szczegółowe dane prezentuje tabela poniżej.  

Tabela 17. Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do 
wód lub do ziemi w ciągu roku na 1 mieszkańca (m3)  według gmin 

Gmina 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 Różnica 

Jadów 7,7 10,4 7,3 10,9 11 11,2 12,2 10,4 2,7 

Korytnica 1,4 1,5 3,7 3,8 4,7 4,6 4,6 4,2 2,8 

Liw 0 1,7 2,6 6,7 6,9 6,4 7,1 6,9 6,9 

Miedzna 8,3 14,6 10,6 11,1 31,3 44,8 54,9 53,6 45,3 

Sadowne 0 0,8 4,4 5,2 6,6 8 7,1 8,2 8,2 

Stoczek 4,7 6,4 6,5 5,8 8,8 9,4 10,2 10,3 5,6 

Strachówka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Węgrów 73,8 74,9 81,9 69 66,2 58 65 69,9 -3,9 

Łochów 8,1 9 11 12,2 13,2 12,6 14,4 15,1 7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

https://analizy.monitorrozwoju.pl/


 

117 
 

Ryc. 63. Dynamika zmian wskaźnika ścieki przemysłowe i komunalne wymagające 
oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi w ciągu roku na 1 mieszkańca (m3) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Dla całego obszaru partnerstwa wskaźnik ten wynosił 178,6 m3 w 2009, a w ciągu 
10 lat wzrósł o 74,6 m3  (wartość 105 m3   na mieszkańca w 2009 roku, 178, 60 m3    
w roku 2019). Tendencja wzrostowa świadczy o pogłębiającym się problemie 
zanieczyszczeń wód i ziemi generujących pogarszającą się jakość środowiska 
naturalnego. Świadczy to niewątpliwie o deficytach w obszarze gospodarką 
komunalnej w zakresie odprowadzania ścieków.  

Według raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska34 klasyfikacja 

stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzeki Liwiec 

na odcinku Liwiec-Kamieńczyk jest zła.  

Zasoby wodne uzupełniane są w sposób naturalny poprzez opady, których roczna 

wielkość wynosi ok. 550 mm. Przy normalnych opadach może występować deficyt 

wody w glebie oraz głębokie niżówki w rzekach zasilanych lokalnie. Pokrywa śnieżna 

zalega średnio przez ok. 90-110 dni, a okres wegetacji to ok. 210 dni w roku. Średnia 

roczna temperatura powietrza sięga około 7,2 ºC.  

3.4.2. Gospodarka odpadami 

Obciążeniem dla środowiska naturalnego są odpady, generowane przez firmy w 

procesach produkcyjnych jak i przez gospodarstwa domowe. Definicję 

gospodarowania odpadami zawiera art. 3 ust. 3 p. 1) ustawy o odpadach35, 

w świetle, którego gospodarowanie odpadami obejmuje: „zbieranie, transport, 

odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami 

 
34 „Stan środowiska w województwie mazowieckim Raport 2020”  

35 Ustawa z d. 14 grudnia 2012, Dz. U. 2013 poz. 21 

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.” Z kolei odpadami komunalnymi 

według ustawy są „odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające 

odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które 

ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających 

w gospodarstwach domowych.” (art. 3 ust. 3 p. 4). 

Gminy są zobowiązane do tworzenia gminnych planów gospodarki odpadami, 

obejmujących odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy 

oraz przywożone na jej obszar. Natomiast szczegółowy katalog obowiązkowych 

zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawiera art. 

16a. ustawy: 1) zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy 

zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych 

2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania 

i odbierania odpadów komunalnych 3) zapewnianie budowy, utrzymania 

i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami 

instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 4) 

zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania, 5) inicjowanie i ułatwianie tworzenia 

punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Z kolei ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę 

obowiązki z zakresu kontroli i ewidencji działalności podmiotów, które zajmują się 

odbiorem odpadów komunalnych. Gminy prowadzą ewidencję umów zawartych 

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, udzielają też 

zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości a także sprawują kontrolę takiej 

działalności. Gminy tworzą też regulamin utrzymania czystości i porządku, 

w którym określa się szczegółowo zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy. 

Zaznaczyć trzeba, że wymienione powyżej przepisy nie zawierają bliższych 

wskazówek, co do sposobu realizacji zadań w nich określonych. Gminy mają 

więc w tym zakresie pewną swobodę, choć ich faktyczne możliwości są mocno 

ograniczone. Wciąż widoczny jest brak znaczącego postępu w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi, a głównym sposobem zagospodarowania odpadów 

komunalnych nadal jest ich składowanie. Powody tego są z pewnością złożone, choć 

na plan pierwszy wysuwa się słaby potencjał techniczny, przede wszystkim 

w zakresie odzysku odpadów. Nietrudno przy tym zauważyć, że taka sytuacja 

spowodowana jest niedostatecznymi środkami przeznaczanymi na cele z tym 

związane, stąd gospodarka odpadami komunalnymi powinna w najbliższym czasie 

stać się jednym z priorytetów przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. 
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Na terenie partnerstwa funkcjonuje jedno wysypisko śmieci w gminie Stoczek, które 

obecnie jest w trakcie rekultywacji. W gminach Łochów oraz Strachówka 

zlokalizowane są Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wszystkie z 

gmin partnerskich zlecają usługi odbioru i zagospodarowania odpadów podmiotom 

zewnętrznym wyłonionym w drodze przetargu.  

Tabela 18.  Gospodarka odpadami według gmin 

 JST 
Czynne składowiska 

odpadów 

Wskaźnik % osób 

objętych systemem  

Ilość zebranych 

odpadów w skali 

roku (w Mg)* 

Węgrów brak 85 bd 

Łochów 

Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

89 6145,015 

Liw brak 88 1311,37 

Stoczek 

Wysypisko w 

Gajówce Zachodniej 

(w trakcie 

rekultywacji) 

89 562,8320 

Sadowne brak 86 1099,880 

Korytnica brak 94 831,364 

Miedzna brak 81 557,3120 

Jadów bd bd bd 

Strachówka 

Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

xx 387,71 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gmin 

Jednym ze wskaźników obciążenia środowiska jest ilość zmieszanych odpadów 

komunalnych w ciągu roku na 1 mieszkańca.  
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Tabela 19.  Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w roku na 1 mieszkańca 
(kg) według gmin 

 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Jadów 69,7 37,1 67,4 78 82,3 54,6 51,5 148,2 

Korytnica 37,1 25,1 33,6 52 47,6 60,8 49,8 36,6 

Liw 64,9 53,8 47,8 65,4 63,6 64 63,8 56,4 

Miedzna 44,3 37,4 28,8 37 38,1 56,8 60,1 42,8 

Sadowne 99,9 67 32 111,2 147,6 52,8 62,1 53,1 

Stoczek 19,9 53,3 76,4 32,1 28,7 27,6 47,1 49,5 

Strachówka 7,8 10,1 9,9 36 28,5 36,7 30,7 42,5 

Węgrów 247,7 246,8 158,7 188,1 152,9 202,7 211,4 196,8 

Łochów 171 158,4 134,8 190,4 120,2 155,4 211 105,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Największą ilość odpadów zmieszanych w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

generowanych jest w gminie Węgrów- wskaźnik 196,8 kg/mieszkańca, gminie Jadów 

(148,2 kg) oraz gminie Łochów (105,9 kg). Najmniej w gminie Korytnica 36,6 

kg(średnia dla kraju to 332 kg, dla powiatu węgrowskiego to 111 kg36). Dla 

porównania w Polsce co roku wyrzucamy 12 milionów ton śmieci (ponad 320 

kg/osobę) oraz 9 milionów ton jedzenia. Szczegółowe dane prezentuje powyższa 

tabela oraz wykres poniżej. 

 
36 Dane GUS za 2019 rok 
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Ryc. 64.  Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w roku na 1 mieszkańca 
(kg) według gmin 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

Najwięcej odpadów zmieszanych na 1 mieszkańca na przestrzeni 10 lat generuje 

gmina Węgrów (średnia 203,37 latach 2009-2019), gmina Łochów (średnia 

158,86). Z kolei największy wzrost odpadów zmieszanych na 1 mieszkańca na 

przestrzeni 10 lat notujemy w gminie Jadów (najniższy wskaźnik 37, 1 w 2011 roku, 

w 2019 roku wzrósł do 148,2). Od 2014 roku w odniesieniu do całego partnerstwa 

wskaźnik ten spada.  

3.4.3. Jakość powietrza37 

Jakość powietrza atmosferycznego ma fundamentalne znaczenie dla jakości życia 

mieszkańców Partnerstw. Warunki meteorologiczne (m.in. prędkość i kierunek 

wiatru, opad atmosferyczny, temperatura powietrza), jakie panują na danym 

obszarze maja wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. 

Ocena jakości powietrza wykonywana jest w ramach państwowego monitoringu 

środowiska (PMŚ) przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz wynika z 

ustawy Prawo ochrony środowiska. Oceny dokonuje się w oparciu o kryteria 

 
37Przygotowano na podstawie danych GUS oraz informacji zawartych w publikacji „Stan 
środowiska w województwie mazowieckim Raport 2020” 
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zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu.  

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko 

wprowadzono, w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego, 

ograniczenia i zakazy obejmujące cały rok kalendarzowy określone tzw. Uchwałą 

antysmogową.38 Z dniem 1 lipca 2018 r. wszedł w życie §4 niniejszej uchwały, który 

zakazuje stosowania następujących paliw: 

• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 

wykorzystaniem; 

• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego 

węgla; 

• węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm; 

• paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. 

Wyniki oceny jakości powietrza na obszarze partnerstwa dla roku 2018 dla 

poszczególnych parametrów przedstawiają się następująco39: 

• Dwutlenek siarki - stężenia średnioroczne dwutlenku siarki były niskie i 

wynosiły od 2 µg/m3 do 4 µg/m3, przy czym najwyższe dotyczyły miasta 

Łochów, a także miasta Węgrów; 

• Dwutlenek azotu - stężenia średnioroczne dwutlenku azotu osiągały 

wartości od 9 µg/m3 do 11 µg/m3, co stanowi 23% - 28% poziomu 

dopuszczalnego. Najwyższe stężenia wystąpiły w miastach Łochów i 

Węgrów; 

• Tlenek węgla - stężenia tlenku węgla były niskie i kształtowały się znacznie 

poniżej poziomów dopuszczalnych. Największe wartości stężeń występowały 

w miastach: Łochów, Węgrów oraz ich bliskim otoczeniu; 

 
38 Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego 

ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw 

39„Stan środowiska w województwie mazowieckim Raport 2020”. Poziomy 

dopuszczalne, docelowe i celów długoterminowych zostały określone w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.z 2012., poz.1031). 
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• Stężenia benzenu były niskie i stanowił y około 10% - 20% poziomu 

dopuszczalnego. Na terenach wiejskich osiągały około 0,5 µglm3, natomiast 

w miastach Łochów i Węgrów około 1 µg/m3 wartości średniorocznej; 

• Pył PM10 - stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 osiągały 

wartości od 18 µg/m3 do 29 µg/m3, co stanowi 45% - 73% poziomu 

dopuszczalnego. Na terenach wiejskich były to wartości z zakresu 18 µg/m3 - 

21 µglm3, natomiast najwyższe stężenia odnotowano na obszarach miasta 

Łochów (23 µg/m3 - 29 µglm3) i miasta Węgrów (22 µg/m 3 - 28 µg/m3); 

• Pył PM10 - stężenia pyłu PM10 wyrażone jako 36-te maksimum z rocznej 

serii stężeń dobowych wystąpiły w przedziale od 32 µg/m3 do 51 µg/m3, co 

stanowi 64% - 102% poziomu dopuszczalnego. Jedyny obszar przekroczenia 

zlokalizowany był na terenie miasta Łochów; 

• Pył PM2.5 - stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM2.5 osiągały 

wartości od 15 µg/m3 do 24 µg/m3, co stanowi 60% - 96% poziomu 

dopuszczalnego. Na terenach wiejskich były to wartości z zakresu 15 µg/m3 - 

20 µg/m3. Najwyższe stężenia odnotowano na obszarach miast: Węgrów (21 

µg/m3 - 23 µg/m3) i Łochów (20 µg/m3 - 24 µg/m3 

• Ołów, arsen, nikiel, kadm - stężenia metali oznaczane w pyle PM10 były 

bardzo niskie i stanowiły około 2% poziomu dopuszczalnego dla ołowiu i od 

2% do 7% poziomów docelowych dla arsenu, kadmu i niklu; 

• Ozon - liczba dni z najwyższą 8-godzinną średnią kroczącą ozonu 

przekraczającą 120 µg/m3 wahała się od l do 20, co stanowi 4% - 80% 

poziomu docelowego. Obszar z liczbą analizowanych dni w przedziale od 1 

do 5 wystąpił na północy partnerstwa, natomiast z najwyższą ilością dni (od 

11 do 20) w wąskim pasie przy południowo-zachodniej granicy. Pozostały, 

największy obszar, odnosił się do zakresu od 6 do 10 dni. Jednocześnie na 

terenie całego partnerstwa nie dotrzymany został poziom celu 

długoterminowego, który ma zostać osiągnięty w 2020 roku. 

• Benzo/a/piren - stężenia benzo/a/pirenu oznaczane w pyle PMI O były 

wysokie, szczególnie w okresie sezonu grzewczego. Poziom docelowy (1 

ng/m3 został przekroczony na niewielkim obszarze, a stężenia średnioroczne 

benzo/a/pirenu stanowiły od 200% do 300% poziomu docelowego. 

Dotyczyło to Węgrowa i Łochowa, a także terenów położonych w bliskim 

otoczeniu tych miast. Pozostałe tereny wiejskie były reprezentowane 

wartościami benzo/a/pirenu na poziomie 1 ng/m3, co stanowiło 100% 

poziomu docelowego. 
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Podsumowując powyższe dane należy podkreślić, że raport „Stan środowiska w 

województwie mazowieckim”40 wskazuje na dobrą jakość powietrza na obszarze 

partnerstwa. Jednak w gęściej zaludnionych częściach występują przekroczenia 

poziomu benzo(a)pirenu- najbardziej toksycznego składnika smogu. Poziom 

docelowy wynosi 1 ng/m3, ale za przekroczenie normy uznaje się wartości powyżej 

1,5 ng/m3 (zgodnie z wytycznymi UE). Ocena obszaru na poziomie dobrym wskazuje, 

że jakość czystości powietrza na obszarze partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny 

Liwca jest bezcennym zasobem.  

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza na obszarze Partnerstwa są przede 

wszystkim: 

• niska emisja (ogrzewanie budynków odbywa się za pomocą indywidualnych 

kotłowni spalających najczęściej węgiel, w mniejszym stopniu drewno i olej 

opałowy). 

• zanieczyszczenia allochtoniczne, które docierają spoza terenu partnerstwa. 

Z informacji przywołanego raportu GIOŚ wynika, że samorządy lokalne wykazują 

niewiele konkretnych działań wpływających na ograniczanie tzw. niskiej emisji, a 

problem zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstw domowych, gdzie funkcjonują 

stare piece i spalane jest paliwo złej jakości, jest nadal nie rozwiązany.  

 
40 „Stan środowiska w województwie mazowieckim Raport 2020” 
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Ryc. 65.  Mapa woj.mazowieckiego obszary przekroczeń benzo(a)pirenu w pyle PM10 
w woj. mazowieckim w 2017 roku pod względem poziomu docelowego (1ng/m3) 

  

Źródło: Stan środowiska w województwie mazowieckim. Raport 2020.  

3.4.4. Energia i odnawialne źródła energii 

Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny 

Liwca rośnie systematycznie, w 2019 r. wyniosło 812,7 kWh, nieco mniej niż średnio 

w regionie (932,5).  

Tabela 20.  Roczne zużycie prądu na 1 mieszkańca na obszarze partnerstwa 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

740,5 746,7 750,6 745,0 757,7 737,5 749,4 764,4 800,8 817,8 812,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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Biorąc pod uwagę ceny energii (a także zapowiedzi co do uwolnienia cen tych usług) 

oraz poziom dochodów mieszkańców partnerstwa należy się spodziewać w 

przyszłości wystąpienia zjawiska ubóstwa energetycznego.  

Na terenie partnerstwa zrealizowano wiele inwestycji w zakresie efektywności 

energetycznej i odnawialnych źródeł energii, mikroinstalacji OZE zrealizowanych w 

gospodarstwach domowych, głównie fotowoltaika, panele solarne i pompy ciepła. 

Tabela 21.  Liczba ekologicznych źródeł energii (szt.) według gmin 

 JST 
Oprawy 

oświetleniowe  

Instalacje 

solarne  

Instalacje 

fotowoltaiczne  

Węgrów 1705 bd bd 

Łochów 3080 1141 218 

Liw bd 83 169 

Stoczek 737 bd 130 

Sadowne 1400 100 80 

Korytnica 800 95 63 

Miedzna 510 59 128 

Jadów bd bd bd 

Strachówka 670 0 35 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gmin 

3.4.5. Komunikacja 

Uwarunkowania komunikacyjne partnerstwa wyróżniają się rozbudowanym system 

drogowym. Układ dróg umożliwia dogodne połączenie wewnętrzne i zewnętrzne. 

Do układu nadrzędnego łączącego obszar gminy z systemem drogowym kraju należy 

zaliczyć drogi krajowe nr 50 i 62 oraz bliskie sąsiedztwo autostrady A2. 

W układzie podstawowym obsługującym gminy partnerstwa, znajdują się drogi 

powiatowe. Z kolei układ uzupełniający tworzą drogi gminne pełniące funkcje 

dojazdowe do jednostek osadniczych i poszczególnych nieruchomości. 

Przez teren partnerstwa przebiegają: 
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•  drogi krajowe: nr 62 (Wyszków — Łochów Węgrów — Ostrów Mazowiecka) 

i nr 50 (Mińsk Mazowiecki — Łochów- Ostrów Mazowiecka) o łącznej 

długości 85,40 km, 

• drogi wojewódzkie: 636, 637, 696 i 697 o łącznej długości 60,91 km, 

• 87 drogi powiatowe o łącznej długości 592,00 km,  

• drogi gminne o długości 1002,448 km. 

Ryc. 66. Mapa układ komunikacyjny na obszarze partnerstwa 

 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie danych GUGiK oraz GDDKiA 

Komunikacja pomiędzy poszczególnymi gminami leżącymi na obszarze partnerstwa, 

odbywa się za pomocą komunikacji samochodowej (publicznej i prywatnej). Przez 

teren partnerstwa przebiega linia kolejowa Warszawa — Białystok, która biegnie 

przez tereny gmin Sadowne, Stoczek i Łochów, jej długość to zaledwie 26 km. 

Wykorzystywana jest przez lokalne społeczności głównie jako środek transportu 

przy dojazdach do i z pracy oraz młodzieży do szkół i placówek oświatowych 

zlokalizowanych poza terenem obejmującym partnerstwo. 

Sieć dróg powiatowych i gminnych na przeważającej długości nie odpowiada 

wysokim wymaganiom stawianym obecnie drogom publicznym, określonym w 
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Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999 r. „Warunki 

techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. Część 

dróg posiada bowiem jeszcze nawierzchnię gruntową oraz nie posiada 

uregulowanej szerokości pasa drogowego. Na niektórych odcinkach dróg brakuje 

prawidłowej geometrii czy separacji ruchu kołowego i pieszego. Jednym z głównych 

problemów jest przede wszystkim zbyt niska nośność odcinków drogowych41. 

Ponadto drogi te charakteryzują się dużą liczbą nienormatywnych łuków poziomych 

i pionowych, brakiem dostatecznej widoczności na łukach i skrzyżowaniach, 

niewystarczającą szerokością jezdni i poboczy na wielu odcinkach, brakiem 

bezpiecznych ciągów pieszych i rowerowych, brakiem odpowiedniego odwodnienia, 

a także licznymi drzewami rosnącymi w skrajni. 

Jakość dróg jest jednym z czynników, od których zależy bezpieczeństwo na drodze. 

Liczba wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców dopiero w 2018 (58,8) i 2019 

r. (53) przekroczyła średnią wojewódzką. Jednak śmiertelność wypadków (ofiary 

śmiertelne na 100 wypadków) jest na trwale wyższa na terenie partnerstwa. W 

2019 r. wskaźnik dla partnerstwa wyniósł 28,6.  

Samochodowy transport zbiorowy jest realizowany przez przewoźników 

publicznych i prywatnych. Transport zbiorowy obejmuje zarówno trasy lokalne 

(teren powiatu), regionalne (wojewódzkie) oraz dalekobieżne (krajowe i 

zagraniczne)42.  

3.4.6. Zagospodarowanie przestrzenne 

Wykorzystanie przestrzeni na obszarze partnerstwa, poza przygotowaniem jej na 

potrzeby inwestycji podmiotów gospodarczych, powinno być postrzegane również 

pod kątem przeznaczenia jej na potrzeby mieszkaniowe, gospodarki zielenią 

publiczną, przeznaczenia na usługi.  

Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego, a ich brak oznacza 

małą wartość gospodarcza gmin członkowskich partnerstwa. Ustanawia przepisy 

powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji 

administracyjnych. Sytuacja taka jest zatem niekorzystna dla prowadzenia 

działalności inwestycyjnej. Sytuacja taka utrudnia racjonalną lokalizację nowych 

inwestycji i może prowadzić do chaosu przestrzennego oraz degradacji walorów 

 
41 Dane opracowane przez Grupę Roboczą 

42 Na podstawie matrycy przepływu usług na terenie partnerstwa Razem dla Rozwoju 

Doliny Liwca 
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przyrodniczych i krajobrazowych. Ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym 

wynikają również z występowania obiektów i terenów chronionych. 

Polityka przestrzenna gmin z terenu partnerstwa prowadzona jest w oparciu o 

sporządzone studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(SUiKZP) dla poszczególnych gmin. Pokrycie miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego jest zróżnicowane. W gminach o niskim (lub 

zerowym) pokryciu terenu MPZP inwestycje są realizowane na podstawie 

wydawanych warunków zabudowy.  

Tabela 22.  Powierzchnia objęta obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego(w ha) według gmin 

Gmina 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Różnica 

Jadów 11 687 11 687 11 687 11 687 11 687 11 687 0 

Korytnica 60 60 60 60 60 60 0 

Liw 68 68 681 681 688 688 620 

Miedzna 2 2 2 0 0 0 -2 

Sadowne 12 12 12 12 97 97 85 

Stoczek 7 7 7 7 7 7 0 

Strachówka 45 45 45 45 45 90 45 

Węgrów 91 183 209 209 209 209 118 

Łochów 387 667 667 1962 11 909 13 342 12 955 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Monitor Rozwoju, ZMP  

Obszar partnerstwa pokryty jest w niewielkim stopniu planami zagospodarowania 

przestrzennego, pomimo pozytywnej tendencji co widać w załączonej tabeli. Plany 

te uchwalane są na potrzeby konkretnej działki czy miejscowości, a nie jako 

wielkoobszarowe. 

Najwyższy wskaźnik powierzchni gminy objętej MPZP43 notujemy w gminie Łochów 

(50,96%), Jadów (44,64%), najniższy w gminie Miedzna i Stoczek.  

 
43 MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
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Wysoka gęstość zaludnienia sprzyja efektywności dostarczania usług. Obszar 

partnerstwa należy do słabo zurbanizowanych, cechuje się również niską gęstością 

zaludnienia. Wskaźnik liczby mieszkańców na 1 km2 zmniejsza się od 2010 r. i w 

2019 wyniósł 79,78. To niewiele ponad połowa wskaźnika dla województwa 

mazowieckiego 149,9 (wskaźnik dla kraju 122). W przypadku partnerstwa Razem dla 

Rozwoju Doliny Liwca liczba mieszkańców na km 2 jest niska oraz dodatkowo jej 

wskaźniki spadają.  

Tabela 23.  Liczba mieszkańców według gmin w przeliczeniu na km2 powierzchni 

Gmina 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Różnica 

Jadów 11 687 11 687 11687 11 687 11 687 11 687 0 

Korytnica 60 60 60 60 60 60 0 

Liw 68 68 681 681 688 688 620 

Miedzna 2 2 2 0 0 0 -2 

Sadowne 12 12 12 12 97 97 85 

Stoczek 7 7 7 7 7 7 0 

Strachówka 45 45 45 45 45 90 45 

Węgrów 91 183 209 209 209 209 118 

Łochów 387 667 667 1962 11 909 13 342 12 955 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego, ZMP  

Zwartość struktury zabudowy obszaru zobrazujemy również wskaźnikiem długości 

czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej na 100 osób korzystających z sieci. Im 

wyższa wartość wskaźnika, tym wyższe koszty poniesiono na dołączenie do sieci 

przeciętnego użytkownika. Wnioskować stąd można, że również bieżące wydatki na 

utrzymanie sieci są odpowiednio wyższe. Największą wartość (niekorzystną dla 

gmin) notujemy w gminie Miedzna, Sadowne, Korytnica i Stoczek. Najniższe w 

gminie Węgrów i Łochów.  
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Ryc. 67.  Dynamika zmian wskaźników zwartości obszaru partnerstwa 

 

Źródło: Monitor rozwoju lokalnego ZMP  

3.4.7. Mieszkalnictwo 

Zasoby mieszkaniowe na poziomie lokalnym powinny być rozumiane szeroko jako 

zasoby, które służą zaspokojeniu potrzeb osób o różnym poziomie dochodów i 

różnych aspiracjach. Szczególną rolę w lokalnym systemie mieszkaniowym pełnią 

zasoby komunalne oraz rozwiązania, które ułatwiają dostęp do mieszkań rodzinom 

o niższym statusie materialnym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. Zgodnie z priorytetami Narodowego Programu Mieszkaniowego, 

mieszkania mają być dostępne, nowoczesne i efektywne energetycznie zaś ich 

finansowanie (zarówno remontów jak i budowy nowych lokali) powinno być 

stabilne i efektywne. Na jakość, dostępność zasobów mieszkaniowych wpływa wiele 

czynników. 

W ocenie mieszkańców i liderów problem niskiego dostępu do mieszkań jest 

jednym z najważniejszych obszarów wymagających interwencji. Według danych GUS 

za 2019 rok w zasobie jest ponad 23 tys. mieszkań należących do osób fizycznych. 

Ponadto rocznie (średnia z 10 lat) oddaje się do użytku 197 mieszkań (głównie w 

budownictwie jednorodzinnym), zaś przeciętna powierzchnia mieszkania na 1 osobę 

wynosi 31,26 m2. Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców wynosi 384. 

Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych w gminie określają także wskaźniki: 

powierzchnia mieszkania, jaką można kupić za przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto. 

Jaką zatem powierzchnię mieszkania, można kupić za przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto? Średnia cena za 1 m2 lokali mieszkalnych wynosi 3,5 tys. 
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zł.44 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej 

wynosi 80,8% 45 tj. 3 978,57 zł.  

Ryc. 68. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto dla powiatu węgrowskiego w latach 
2002 – 2019 w relacji do średniej krajowej (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Za przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto na terenie partnerstwa mieszkaniec 

może kupić zatem 1,02 m2 mieszkania.  

Analizując dane obrazujące liczbę mieszkań widać, że z roku do rok rośnie ich liczba 

w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców. Wysokim wzrostem liczby mieszkań w 

okresie 10-letnim charakteryzują się szczególnie gminy – Strachówka, Sadowne, 

Stoczek.  

Tabela 24.  Liczba mieszkań na 1000  mieszkańców według gmin 

Gmina 2009 2011 2013 2015 2017 2018 2019 Różnica 

Jadów 355,3 343,2 346,3 354,2 358,6 359,8 366,1 10,8 

Korytnica 312,5 324,3 331,2 337,5 343,2 346,2 348,3 35,8 

Liw 320,2 326,6 329,6 337,9 343,6 348,8 354,4 34,2 

 
44 Dane GUS dla powiatu węgrowskiego za 2019 

45 Dane GUS dla powiatu węgrowskiego za 2019 rok 
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Miedzna 359,8 365,1 373,9 381,7 391,4 397 401,9 42,1 

Sadowne 386,1 410,2 416,6 425,9 433,7 436,6 441,1 55 

Stoczek 347,2 361,1 371,1 379,3 390,8 395,1 397,8 50,6 

Strachówka 343,6 363,7 374,7 385,4 391,9 394,6 399,6 56 

Węgrów 327,1 340,1 351,2 356,1 361,8 367,4 372,9 45,8 

Łochów 336,8 354,4 358,5 363,3 368,6 372 373,6 36,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Ryc. 69. Dynamika zmiany wskaźników zasobu mieszkaniowego dla obszaru partnerstwa 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

 W odniesieniu do danych dla całego partnerstwa rośnie nie tylko liczba mieszkań 

na 1000 mieszkańców, ale również przeciętna powierzchnia w przeliczeniu na 1 

osobę oraz liczba izb w przeliczeniu na 1 mieszkańca.  

Zasób mieszkaniowy w 2019 r. stanowiło 26 037 budynków i na przestrzeni 10 lat 

wielkość ta podlegała niewielkim zmianom z tendencją rosnącą. Pod względem 

liczby mieszkań na 1 tys. mieszkańców partnerstwo utrzymuje trend podobny do 

regionalnego, notując wartość wskaźnika (362) nieznacznie niższy niż dla regionu 

(365).  

https://analizy.monitorrozwoju.pl/
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Ryc. 70.  Dynamika zmian wskaźników mieszkaniowych dla obszaru partnerstwa 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 

roku46 to 138,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni 

użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej 

powierzchni nieruchomości w całej Polsce47. 

Poniższy kartogram przedstawia wskaźnik atrakcyjności miejsca zamieszkania liczony 

jako stosunek trzyletniej średniej oddanej do użytkowania mieszkalnej powierzchni 

użytkowej w odniesieniu do grupy wiekowej 25-34 lata. Dla obszaru partnerstwa 

oscyluje on w granicach 0,67-1.  

 
46 Dane dla powiatu węgrowskiego na podstawie GUS 

47 Dane GUS 
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Ryc. 71. Wskaźnik atrakcyjności miejsca zamieszkania. Mapa partnerstw objętych 
projektem CWD  
 

  

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie danych BDL 

3.4.8. Wnioski 

• O wyjątkowości obszaru partnerstwa stanowi bardzo wysoki udział terenów 

zielonych prawnie chronionych (34% obszaru). 

• Obszar partnerstwa cechuje się dobrą dostępnością zewnętrzną. Również gęsta 

sieć dróg lokalnych zabezpiecza powiązania wewnątrz partnerstwa. Niestety, 

gęstość dróg nie przekłada się na ich jakość. 

• Rośnie zanieczyszczenie wód i gleby (jakość wód rzeki Liwiec w dolnym biegu jest 

zła) 

• Dobra jakość powietrza. 

• Przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenem na gęściej zaludnionych 

terenach. Stężenia średnioroczne benzo/a/pirenu stanowiły od 200% do 300% 

poziomu docelowego. Dotyczyło to Węgrowa i Łochowa, a także terenów 



136 

 

położonych w bliskim otoczeniu tych miast. Pozostałe tereny wiejskie były 

reprezentowane wartościami benzo/a/pirenu na poziomie 1 ng/m3, co stanowiło 

100% poziomu docelowego. Dążenie do poprawy jakości powietrza a także trendy 

związane z korzystaniem z energii (większa konsumpcja przy rosnących cenach) 

oznacza zatem konieczność wymiany źródeł ciepła oraz inwestycji pozwalających na 

oszczędzanie energii. Czynnikiem sprzyjającym czystości powietrza może być 

ograniczanie transportu prywatnego dzięki budowie sieci bezpiecznych dróg 

rowerowych.  

• Rosnące zużycie energii elektrycznej (przeliczeniu na 1 mieszkańca jest nieznacznie 

wyższe niż średnio w Polsce, a niższe niż średnio w województwie). 

• Obszar partnerstwa jest stosunkowo dobrze wyposażony w infrastrukturę 

wodociągową, ale prawdziwym wyzwaniem jest gospodarka ściekowa (niski 

stopień kanalizacji- długość sieci kanalizacyjnej w relacji do wodociągowej w 

powiecie węgrowskim wynosi 22,8%). Istotnym czynnikiem wpływającym na ten 

stan rzeczy jest rozproszona sieć osadnicza, natomiast alternatywą może być 

wspieranie gospodarstw domowych w przydomowe oczyszczalnie. Odpowiednia 

gospodarka ściekowa jest warunkiem poprawy czystości wód, ale również ochrony 

cennego zasobu, jakim są gleby.  

• Wzrastające zużycie wody (statystyczny mieszkaniec partnerstwa zużywa jej 

coraz więcej). 

• Niska (i spadająca) gęstość zaludnienia stanowi wyzwanie dla zapewnienia dostępu 

do usług. Obszar partnerstwa charakteryzuje się niską (i obniżającą się) gęstością 

zaludnienia, a dodatkowo rozproszoną siecią osadniczą. Skutkuje to niską 

opłacalnością ekonomiczną inwestycji liniowych (wodociąg, kanalizacja, gaz), a także 

trudniejszym dostępem do usług. Zmniejszająca się liczba mieszkańców może 

jeszcze pogłębiać te trudności, jeśli nowe inwestycje mieszkaniowe nie będą 

koncentrowane w ramach istniejących jednostek osadniczych (zagęszczanie 

zabudowy).  

• Wysoka lesistość (30% obszaru) 

• Bardzo duże zróżnicowanie pokrycia obszaru MPZP 

• Sytuacja mieszkaniowa pod wieloma względami jawi się jako korzystna (wielkość 

mieszkań, liczba mieszkań na 1 tys. mieszkańców), jednak w badaniach społecznych 

dostępność mieszkań została uznana za poważny problem, szczególnie dla osób 

młodych. Może to wskazywać na niską dostępność tanich mieszkań, tym bardziej, że 

w statystyce pozwoleń na budowę nie odnotowano mieszkań pod wynajem.  

• Podstawową formy komunikacji jest transport prywatny. Sprzyjają temu słabo 

rozwinięta sieć transportu zbiorowego na obszarach o małej gęstości zaludnienia. 
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3.5. Wymiar gospodarczy 

Konkurencyjność lokalnej gospodarki determinuje warunki ekonomiczne 

gospodarstw domowych, a także zdolność instytucji publicznych do zapewnienia 

usług niezbędnych dla funkcjonowania społeczeństwa oraz stymulowania rozwoju 

danej jednostki terytorialnej. Na kondycję gospodarki wywierają wpływ czynniki 

wewnętrzne (np. liczba przedsiębiorstw, dostępność kadr, infrastruktura ułatwiająca 

prowadzenie działalności gospodarczej) jak i zewnętrzne (np. poziom płacy 

minimalnej, zmieniające się modele życia, polityka fiskalna państwa).  

Syntetyczny wskaźnik rozwoju dla wymiaru gospodarczego wskazuje, że sytuacja w 

tym zakresie - w porównaniu do innych gmin o podobnym profilu społeczno-

gospodarczym – kształtuje się korzystnie, a w ostatnich latach systematycznie się 

poprawia. Największa pozytywna zmiana nastąpiła w sferze stanu finansów 

publicznych, najmniejszą poprawę zanotowano w sferze rynku pracy. 

Ryc. 72.  Ogólny wskaźnik rozwoju partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca – 
wymiar gospodarczy 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego ZMP 

W najkorzystniejszym położeniu są: 

• gmina Korytnica, która ma zarówno wysoką wartość (0,65) jak i dynamikę 

(0,69) rozwoju 

• miasto Węgrów, z najwyższą wartością (0,82), ale dość słabą dynamiką 

(0,03) rozwoju.  
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Najmniej korzystną sytuacją w partnerstwie charakteryzuje się gmina Sadowne, 

notując ujemne parametry zarówno wartości (-0,09) jak i dynamiki (-0,26).  

Ryc. 73. Ogólny wskaźnik rozwoju gmin partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca – 
wymiar gospodarczy 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego ZMP 

3.5.1. Wynagrodzenia  

W latach 2009–2019 poziom wynagrodzeń w powiatach, na terenie których 

położone są gminy partnerstwa, systematycznie wzrastał. W 2019 r. przeciętne 

miesięczne wynagrodzenia brutto w powiecie węgrowskim wyniosło 4 188 zł a w 

powiecie wołomińskim 4 790 zł. Cały czas poziom wynagrodzeń kształtował się na 

poziomie niższym niż średnia województwa mazowieckiego (w 2019 r. w powiecie 

węgrowskim było to 67%, w powiecie wołomińskim 77%), niemniej różnica 

systematycznie się zmniejsza. W odniesieniu do średniej krajowej sytuacja wygląda 

jeszcze korzystniej. 
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Ryc. 74.  Przeciętne miesięczne wynagrodenie brutto 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej mieszkańców są dochody, jakie uzyskują 

gminy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych. Udział gmin partnerstwa w 

podatku PIT wyniósł w 2019 r. 54,8 mln zł - jest to wartość dwukrotnie większa od 

osiągniętej w 2009 r. Największą dynamikę wzrostu zanotowano w gminie 

Strachówka (283,6%), najmniejszą zaś w gminie Liw (108%). W wartościach 

nominalnych nadal przewagę wykazują Węgrów i gmina Łochów, których łączne 

przychody tytułem PIT stanowią 56,5% przychodów całego partnerstwa (udział ten 

w zależności od roku wahał się od 56,5% do 59,5%). W przeliczeniu na 1 tys. 

mieszkańców w wieku produkcyjnym najwyższe dochody uzyskuje Węgrów, który 

dodatkowo od 2009 r. systematycznie zwiększa swoją przewagę nad pozostałymi 

gminami. Warto zauważyć, że wskaźnik dotyczący dochodów budżetów gmin z 

tytułu udziału w PIT na 1 tys. mieszkańców miał zdecydowanie wyższą dynamikę 

(242%) niż wskaźnik liczby zarejestrowanych w REGON firm na 1 tys. mieszkańców 

(127%). Może to świadczyć o poprawie efektywności działających firm 

przekładających się na wzrost wynagrodzeń pracowników, ale częściowo wynikać z 

faktu, iż część mieszkańców partnerstwa dojeżdża do pracy w Warszawie. 

Tabela 25. Dochody budżetów gmin z tytułu udziału w PIT na 1 tys. mieszkańców w wieku 
produkcyjnym (w tys. zł) 

Gmina 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Jadów 350,2 447,4 517,1 661,9 793,1 1091,5 

Korytnica 404,8 348,9 577,4 750,4 1001,0 872,2 
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Gmina 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Liw 559,5 578,9 558,3 774,0 858,6 1197,6 

Miedzna 401,6 391,0 475,0 557,8 752,3 1028,7 

Sadowne 395,1 469,8 548,0 646,6 709,6 990,7 

Stoczek 407,3 468,1 514,4 637,1 737,8 1041,8 

Strachówka 234,2 356,1 467,9 445,3 572,9 922,4 

Węgrów 952,8 1080,4 1278,8 1609,6 1970,6 2421,2 

Łochów 487,8 606,3 659,2 793,1 918,0 1204,7 

Wskaźnik dla partnerstwa 465,9 527,4 621,8 764,0 923,8 1196,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS  

Ryc. 75. Dynamika dochodów budżetów gmin z tytułu udziału w podatku PIT 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego ZMP 

Poprawiająca się sytuacja materialna mieszkańców sprawia, że rzadziej są oni 

zmuszeni do korzystania z pomocy zewnętrznej. Wskaźnik osób korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców zmniejszył się o połowę i 

w 2019 r. wynosił 74,8. 

W tym samym czasie (2009-2019) na terenie partnerstwa spadła również liczba 

przyznanych dodatków mieszkaniowych na 1 tys. mieszkańców: z 53 w 2009 r. do 32 

w 2019 r.  
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3.5.2. Potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki 

Aktywność gospodarcza ludności przejawia się w poziomie rozwoju przedsiębiorstw, 

a także zaangażowaniu mieszkańców w pracę zawodową. Pośrednio, o aktywności 

mieszkańców a także kondycji finansowej firm świadczą przychody, jakie gminy 

uzyskują z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa oraz uzyskiwane dochody 

własne.  

Na terenie partnerstwa w 2019 r. działały 5 334 podmioty wpisane do rejestru 

REGON, co stanowiło ok. 0,6% podmiotów na terenie województwa 

mazowieckiego. Ich liczba wzrasta systematycznie od 2009 r. Gminami o najwyższej 

liczbie przedsiębiorstw są gmina Łochów oraz Miasto Węgrów, w których działa 55% 

przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie partnerstwa. Najwyższą dynamikę 

wzrostu zanotowano w gminie Strachówka, natomiast najniższą w gminie Stoczek. 

Ryc. 76. Dynamika zmian liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON (w 
%) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego, ZMP 

Poprawił się również wskaźnik nasycenia przedsiębiorczością - liczba podmiotów 

przypadających na 1 tys. mieszkańców wzrosła z 55 w 2009 r. do 70 w 2019 r. 

Stanowi to ok. 44% średniego wskaźnika dla województwa oraz 60% wskaźnika dla 

kraju. Pamiętać należy, że wysokie wskaźniki dla województwa mazowieckiego w 

sferze gospodarczej są efektem siły gospodarczej Warszawy i obszaru 

metropolitalnego.  

Na wartość powyższego wskaźnika wpływają zmiany liczby mieszkańców. Od 2009 r. 

liczba mieszkańców partnerstwa spadła o 2%, natomiast grupa osób w wieku 

produkcyjnym zmniejszyła się o 5%. Stąd znaczący przyrost wskaźnika nasycenia 

przedsiębiorczością należy traktować jako zwiększenie skłonności mieszkańców 

partnerstwa do prowadzenia działalności gospodarczej.  
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Tabela 26. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1 tys. ludności 

JST 2009 2011 2013 2015 2017 2018 2019 

Węgrów  103 111 114 112 113 112 115 

Korytnica  41 42 46 46 46 49 51 

Liw  49 52 55 55 56 59 64 

Łochów  63 70 76 76 78 79 83 

Miedzna  44 45 47 53 52 53 57 

Sadowne  47 48 51 53 58 60 62 

Stoczek  52 52 54 55 54 58 60 

Jadów  58 63 62 65 67 69 76 

Strachówka  38 43 44 50 54 55 60 

Partnerstwo 55 58 61 63 64 66 70 

Województwo mazowieckie 124 128 136 143 150 151 158 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS/Bank Danych Lokalnych 

O aktywności mieszkańców i otwartości na podejmowanie ryzyka biznesowego 

świadczy liczba firm nowo zarejestrowanych wyższa niż wyrejestrowanych z REGON. 

W wartościach bezwzględnych prym wiodą Węgrów i gmina Łochów, ale w 

ostatnich latach aktywni byli również mieszkańcy gmin Liw i Sadowne. 
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Ryc. 77. Firmy nowo zarejestowane oraz wyrejestrowane z rejestru REGON 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS/Bank Danych Lokalnych 

Na początku badanego okresu najbardziej aktywni w zakładaniu firm byli 

mieszkańcy Węgrowa oraz gminy Łochów, co obrazuje wskaźnik liczby firm nowo 

zarejestrowanych w REGON na 1 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. 

Natomiast z biegiem lat trend ten osłabł i w 2019 r. to gmina Strachówka wysunęła 

się na pierwsze miejsce. Może to świadczyć o trudniejszych warunkach wejścia 

nowych przedsiębiorców na nasycony już rynek. Tezę te potwierdzają dane 

dotyczące wskaźnika firm wyrejestrowanych na 1 tys. mieszkańców w wieku 

produkcyjnym, które są najwyższe w Węgrowie, gminie Łochów, a także gminie 

Sadowne. 

Tabela 27. Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych oraz 
wyrejestrowanych z REGON na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym według gmin 

 Gmina 2009 2014 2019 

  A B C A B C A B C 

Jadów 35,5 3,9 31,6 30,2 7,9 22,3 38,5 4,4 34,1 

Korytnica 18,6 7,8 10,8 27,0 6,9 20,1 18,7 3,0 15,7 

Liw 44,8 5,9 38,9 35,5 8,5 27,0 32,9 3,4 29,6 

Miedzna 29,9 6,2 23,6 31,2 4,9 26,3 27,3 4,5 22,7 

Sadowne 31,1 6,7 24,4 29,7 10,3 19,4 30,2 5,7 24,4 

Stoczek 29,2 7,3 21,9 24,2 6,5 17,7 23,9 4,1 19,8 

Strachówka 19,3 11,1 8,2 24,7 2,9 21,8 43,6 5,4 38,1 
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 Gmina 2009 2014 2019 

Węgrów 70,1 18,2 51,9 47,7 15,7 32,0 40,7 9,7 31,1 

Łochów 51,4 8,2 43,2 38,2 13,4 24,8 35,8 5,5 30,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego ZMP 

Nowo zarejestrowane podmioty należą najczęściej do grupy “pozostała działalność” 

(ok. 70%), zdecydowanie rzadziej do grupy “przemysł i budownictwo” (niecałe 30%), 

a najrzadziej do grupy “rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (1%). Wysokim 

wskaźnikiem (wyższym niż średnio w kraju) udziału nowo zarejestrowanych 

podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów 

ogółem charakteryzowały się gmina Korytnica (12%), Łochów (8,59) oraz Węgrów 

(7,83%). 

Zdecydowana większość firm to firmy bardzo małe, zatrudniające do 9 osób i mają 

one nieco wyższy udział w strukturze niż średnio w kraju. Może to po części wynikać 

z coraz większej popularności modelu biznesowego B2B, w którym firmy, zamiast 

zatrudniać pracowników wolą współpracować z innymi podmiotami (w tym 

osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą).  

Na terenie partnerstwa nie funkcjonuje żadna firma duża, zatrudniająca powyżej 

1000 osób, a liczba firm małych i średnich – i tak stosunkowo nieduża- zmniejszyła 

się. 

Tabela 28. Podmioty gospodarcze wg klas wielkości 

 Liczba zatrudnionych 2009 2014 2019 

0-9 4 086 4 657 5 106 

10-49 206 205 202 

50-249 30 27 24 

Pow. 250 3 2 2 

Ogółem 4 325 4 891 5 334 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS/Bank Danych Lokalnych  

W strukturze branżowej najwyższy udział mają przedsiębiorstwa zaliczane do sekcji 

G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając 

motocykle), choć udział ten na przestrzeni ostatnich 10 lat spadł z 28,9% do 23,6%. 
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Innymi istotnymi sektorami są sekcja F (budownictwo) z 18,9% udziału oraz C 

(przetwórstwo przemysłowe) którego udział nieznacznie spadł – do 9,5%. Warto 

odnotować, że budownictwo jest bardzo istotne dla gmin Strachówka (36%) i 

Korytnica (27,8%).  

W ostatnim dziesięcioleciu niemal o połowę spadł udział sekcji A (rolnictwo, 

leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), choć nadal jest on dwukrotnie wyższy niż średnio 

w Polsce i trzykrotnie wyższy niż dla województwa mazowieckiego. Co istotne, na 

terenie partnerstwa są gminy (Liw i Miedzna), w których udział ten ciągle utrzymuje 

się na wysokim poziomie przekraczającym 5%.  

Poza rolnictwem największymi odchyleniami od średniej krajowej charakteryzują 

się: 

• sekcja O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne (1,8% wobec 0,6% w kraju),  

• sekcja L: działalność związana z obsługą nieruchomości (1,5% wobec 5,9% w 

kraju). 

Struktura branżowa przedsiębiorstw na terenie partnerstwa zmienia się w 

pozytywnym kierunku – następuje ograniczanie sekcji generujących niższą wartość 

dodaną (rolnictwo, administracja), wzrasta zaś znaczenie usług, w tym sekcji M 

(działalność profesjonalna, naukowa i techniczna).  

Tabela 29. Struktura podmiotów wg sekcji PKD (sekcje o udziałach powyżej 4%) 

Sekcja PKD 2009 2013 2016 2019 
Mazowsze 

2019 

Polska 

2019 

A - rolnictwo, 

leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo 

5,3% 4,5% 3,4% 2,9% 1,0% 1,6% 

C - przetwórstwo 

przemysłowe 
10,9% 10,7% 10,6% 9,5% 7,0% 8,5% 

F - budownictwo 18,4% 17,8% 17,0% 18,9% 13,0% 9,9% 

G - handel hurtowy i 

detaliczny; naprawa 

pojazdów 

samochodowych 

włączając motocykle 

28,9% 27,7% 26,3% 23,6% 21,9% 21,9% 
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Sekcja PKD 2009 2013 2016 2019 
Mazowsze 

2019 

Polska 

2019 

H – transport i 

gospodarka 

magazynowa  

5,4% 5,2% 5,5% 5,9% 5,8% 6,1% 

M - Działalność 

profesjonalna, 

naukowa i techniczna 

4,9% 5,7% 6,1% 6,9% 15,0% 10,5% 

Q - Opieka zdrowotna i 

pomoc społeczna 
3,3% 4,3% 4,4% 4,3% 4,8% 5,8% 

SiT - Pozostała 

działalność usługowa, 

gospodarstwa 

domowe zatrudniające 

pracowników 

6,1% 6,9% 7,6% 7,6% 6,4% 6,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS/Bank Danych Lokalnych 

Pochodną kondycji podmiotów działających na terenie partnerstwa są dochody 

jakie uzyskują gminy partnerstwa z tytułu udziału w podatku CIT. W 2019 r. 

wyniosły one ponad 1,2 mln zł. Najwyższy udział nieodmiennie ma Miasto Węgrów, 

na terenie którego zlokalizowane są liczne podmioty gospodarcze. Podatek od 

nieruchomości przyniósł gminom partnerstwa w 2019 r. dochody w wysokości 32,3 

mln zł.   

Ryc. 78. Porównanie dochodów otrzymywanych przez gminy partnerstwa z tytułu udziału 
w podatku PIT i CIT oraz podatku od nieruchomości i podatku rolnego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS/Bank Danych Lokalnych 

3.5.3. Rynek pracy 

Rynek pracy kształtowany jest przez aktywność przedsiębiorców, ale istotnym 

czynnikiem są zmiany demograficzne.  

Z analizy demografii przeprowadzonej w rozdziale 3.1.1 wynika, iż liczba osób w 

wieku produkcyjnym mieszkających na terenie partnerstwa w badanym okresie 

zmniejszyła się o niecałe 10% i w 2019 r. wyniosła 41 152 osoby. W tym samym 

czasie liczba osób pracujących w powiecie węgrowskim wzrosła o niemal 2 tys. osób 

i w 2019 r. wyniosła 19 953 osoby. Warto przy tym zaznaczyć, że w 

przeprowadzonych badaniach mieszkańców 19% ankietowanych jako miejsce pracy 

wskazało stolicę województwa, a dalszych 13% inną miejscowość poza obszarem 

partnerstwa.  

Struktura pracujących na terenie powiatu węgrowskiego znacząco odbiega od 

wskaźników reprezentujących średnią dla województwa mazowieckiego, a także 

powiatu wołomińskiego, do którego należą gminy Jadów i Strachówka.  

Wśród pracujących na terenie powiatu węgrowskiego przeważają osoby związane z 

sekcją Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i rybołówstwo. W 2019 r. pracujący w tym 

sektorze stanowili 51,7% wszystkich pracujących (w 2010 r. 57,2%). Jest to udział 

znacznie przekraczający wskaźnik dla województwa mazowieckiego (14,8%) oraz 

powiatu wołomińskiego (13,3%). Informacja ta jest o tyle istotna, że liczba 

przedsiębiorstw działających w sekcji A w powiecie węgrowskim stanowiła w 2019 r. 

tyko 2,9% ogółu przedsiębiorstw. Konsekwencją tak dużej liczby pracujących w 

rolnictwie i leśnictwie jest o połowę niższy niż w województwie udział pracujących w 

sekcjach związanych z działalnością usługową. Sekcją notującą największe zmiany 

jest przemysł i budownictwo, którego udział w powiecie węgrowskim wzrósł z 13,8% 

do 19,4% przekraczając średnią wojewódzką. Zupełnie inna jest sytuacja w powiecie 

wołomińskim, gdzie sektor ten jest pracodawcą dla niemal 1/3 pracujących, a 

struktura pracujących – poza budownictwem – jest zbliżona do danych 

regionalnych.   
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Ryc. 79. Struktura pracujących w powiecie węgrowskim wg grup sekcji PKD 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS/Bank Danych Lokalnych 

Wysoki odsetek osób pracujących w sekcji A wskazuje na wciąż silną pozycję 

rolnictwa. Należy jednak zauważyć, że na ok. 10 tys. osób pracujących w rolnictwie, 

leśnictwie, łowiectwie i rybactwie tylko połowa to osoby ubezpieczone w KRUS.  

Tabela 30. Ubezpieczeni w KRUS według gmin 

Gmina 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Węgrów  166 159 154 149 140 134 133 

Korytnica  1 304 1 265 1 208 1 150 1 093 1 061 1 032 

Liw  1 072 1 034 959 917 864 842 815 

Łochów 630 611 577 564 543 526 516 

Miedzna  761 737 673 646 598 571 543 
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Gmina 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sadowne  656 637 594 562 548 525 513 

Stoczek  611 607 561 544 511 495 463 

Jadów  487 480 476 462 451 433 413 

Strachówka  409 413 404 385 361 347 343 

ogółem 6 096 5 943 5 606 5 379 5 109 4 934 4 771 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRUS 

Interesującym uzupełnieniem danych statystycznych są informacje uzyskane z 

systemu podatkowego POLTAX. Wynika z nich, że na terenie partnerstwa w 2019 r. 

było 47 236 podatników – osób fizycznych. Co ważne, w okresie 2015-2019 we 

wszystkich gminach przybyło podatników (przy generalnym spadku liczby 

mieszkańców), co potwierdza większą aktywność gospodarczą. Warto zwrócić 

uwagę, że w badaniach młodzieży ponad 73,5% respondentów już pracowała 

zarobkowo, głównie w czasie wakacji albo w formie pracy dorywczej w trakcie 

nauki. 
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Ryc. 80. Mapa liczba podatników obszaru partnerstwa ogółem – różnica w latach (2019-
2015) 

 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie danych z systemu POLTAX 

Mieszkańcy obszaru partnerstwa uzyskują dochody głównie ze źródeł krajowych. 

Odsetek osób uzyskujących dochody ze źródeł zagranicznych - w porównaniu do 

innych gmin w Polsce – kształtuje się u dołu stawki, nie przekraczając 0,4% (przy 

średniej dla Polski 1,74%). Oznacza to, że praca za granicą nie jest popularna wśród 

mieszkańców partnerstwa i pod tym względem obszar wykazuje podobieństwo do 

centralnej części województwa mazowieckiego.  

Dla perspektyw rynku pracy ważne są informacje dotyczące możliwości wymiany 

pokoleniowej pracowników. Na terenie partnerstwa już od 2014 r. liczba osób w 

wieku poprodukcyjnym przewyższała grupę ludzi młodych. Znajduje to swoje 

odbicie we wskaźniku prezentującym różnicę pomiędzy grupą osób wchodzących na 

rynek pracy a tymi, którzy go opuszczają. Niestety, już od trzech lat na terenie 
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partnerstwa wskaźnik ten przybiera wartości ujemne, a różnica dodatkowo 

systematycznie się zwiększa. W krótkiej perspektywie z pewnością oddziałuje to 

pozytywnie na spadek bezrobocia, ale w perspektywie kilku-kilkunastu lat może 

doprowadzić do poważnych problemów z zapewnieniem odpowiedniej ilości kadr. 

Ryc. 81. Różnica liczby mieszkańców w wieku 20-24 i 60-64 lata 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego ZMP 

Perspektywą dla rynku pracy jest również młodzież ucząca się w szkołach średnich, 

w szczególności zawodowych, ponieważ to ta grupa najszybciej zasili grono osób 

pracujących. O potencjale do generowania wykwalifikowanej kadry świadczy 

wskaźnik uczniów w średnich szkołach zawodowych przypadających na 1 tys. 

mieszkańców. Po obniżeniu w latach 2011-2014 jego wartość systematycznie się 

zwiększała i w 2018 r. wyniosła 6,85.  

Rozwój sektora przedsiębiorstw w połączeniu ze spadkiem liczby osób w wieku 

produkcyjnym ograniczyły zjawisko bezrobocia. Odnosi się to zarówno do wartości 

bezwzględnych (liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła z 4 453 w 2009 r. do 

2 158 w 2020 r.) jak i do zmniejszenia się tej populacji w grupie osób w wieku 

produkcyjnym. Należy zwrócić uwagę, że tendencja ta jest zbieżna z ogólnymi 

trendami w regionie, a bezrobotni z terenu partnerstwa stanowili w 2020 r. 1,5% 

ogółu bezrobotnych w województwie mazowieckim (w 2009 r. było to 2%). Wciąż 

jednak stopa bezrobocia dla powiatów węgrowskiego (7%) oraz wołomińskiego 

(8,1%) jest nieco wyższa niż dla kraju (6,2%). 
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Ryc. 82. Zarejestrowani bezrobotni przypadający na 1 tys. mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego ZMP 

Wśród bezrobotnych przeważali mężczyźni, przy czym różnica generalnie się 

zmniejszała. W 2017 r. zanotowano odwrócenie trendu: bezrobotnych kobiet było 

o 128 więcej niż bezrobotnych mężczyzn. Niepokojące jest również to, że udział 

osób pozostających bez pracy dłużej niż rok w ogólnej liczbie zarejestrowanych 

bezrobotnych utrzymuje się na wysokim poziomie choć z tendencją malejącą, i w 

tym przypadku w trudniejszej sytuacji są kobiety. Powyższe dane mogą wskazywać 

na trend dezaktywizacji kobiet na rynku pracy, będący częściowo skutkiem 

wprowadzenia świadczeń społecznych związanych z wychowaniem dzieci, a 

częściowo ograniczonymi możliwościami zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom. 

Tabela 31. Udział osób pozostających bez pracy dłużej niż rok w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych bezrobotnych 

JST 2009 2014 2020 

Powiat Węgrowski 41,1 46,7 42,5 

Powiat Wołomiński 23,2 46,6 39,0 

Województwo Mazowieckie 30,8 45,9 43,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS/Bank Danych Lokalnych 

W strukturze bezrobotnych trwale wysoki udział mają osoby młode (poniżej 34 roku 

życia), które w 2020 r. stanowiły połowę zarejestrowanych bezrobotnych, a ich 

udział zwiększył się z 47% w 2016 r. Może to świadczyć o niskiej aktywności osób 

młodych lub niedopasowaniu ich kwalifikacji do potrzeb zgłaszanych przez lokalnych 

przedsiębiorców. W odniesieniu do poziomu wykształcenia największą grupę 
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bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem zawodowym (ok. 30% wszystkich 

zarejestrowanych), nieci niższy (ok. 25%) osoby w wykształceniem podstawowym i 

gimnazjalnym.  

Liczba ofert pracy zgłaszanych przez przedsiębiorców do powiatowych urzędów 

pracy nie ma stałej tendencji. W przypadku powiatu węgrowskiego średnia z lat 

2016-202048 wyniosła zaledwie 36 ofert. Lepszą sytuację w tym względzie 

zaobserwowano w powiecie wołomińskim, do którego należą gminy Jadów i 

Strachówka, gdzie średnia wynosiła 137 ofert. Najczęściej poszukiwani byli 

pracownicy w budownictwie, handlu (sprzedawca, przedstawiciel), przemyśle 

(pakowacz, cukiernik, piekarz, operator obrabiarek), transporcie, rolnictwie, a 

ostatnio także w usługach związanych z zakwaterowaniem i gastronomii. Należy 

pamiętać, że przedsiębiorcy w poszukiwaniu pracowników korzystają również z 

usług agencji pośrednictwa pracy czy bezpośrednich kanałów informacji (ogłoszenia 

w Internecie). 

3.5.4. Rolnictwo 

Pozycja rolnictwa wynika głównie z tradycyjnego pojmowania obszarów wiejskich 

jako miejsc produkcji żywności oraz niewystarczającej alternatywy w postaci 

pozarolniczych miejsc pracy. Należy zwrócić uwagę, że obszar partnerstwa 

charakteryzuje się dość niskimi walorami rolniczymi. Zgodnie ze wskaźnikiem 

waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej49 większość obszaru zaliczona została 

do najniższej klasy (WWRPP poniżej 52 pkt.), tylko południowo-wschodnia część ma 

tereny o wyższych wskaźnikach. Konsekwencją są również niezbyt wysokie dochody 

gmin z tytułu podatku rolnego (w 2019 r. stanowiły ok. 2% dochodów ogółem 

realizowanych przez wszystkie gminy).  

 
48 Dane dotyczą ofert pracy dostępnych na koniec każdego roku 

49 Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, opracowany przez Instytut 

Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 

odzwierciedla potencjał rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynikający z warunków 

naturalnych. Przy konstrukcji wskaźnika wzięto pod uwagę ocenę jakości i 

przydatności rolniczej gleb, agroklimatu, rzeźby terenu oraz stosunków wodnych 

gleb.  
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Ryc. 83. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP). Mapa 
partnerstw objętych projektem CWD  
 

 

Źródło: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 2018 

3.5.5. Turystyka 

Na obszarze partnerstwa coraz większego znaczenia nabiera turystyka, choć stopień 

nasycenia infrastrukturą nie jest jeszcze wysoki. W 2019 r. funkcjonowało 15 

podmiotów oferujących zakwaterowanie, a ich liczba od 2009 r. podwoiła się. Usługi 

związane z wyżywieniem prowadziło 79 podmiotów, a ich liczba podlegała 

niewielkim zmianom. Natomiast liczba udzielonych noclegów na 1 tys. mieszkańców 

wzrosła ze 180 w 2014 r. do 1 726 w 2019. Syntetyczny wskaźnik rozwoju funkcji 

turystycznej, zbudowany na podstawie danych o liczbie miejsc noclegowych oraz 

liczbie turystów, wskazuje, że partnerstwo ma dość dobrą pozycję na tle innych 

powiatów w Polsce. Specyfiką kilku gmin z terenu partnerstwa jest funkcja 

letniskowa.  
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Ryc. 84. Pozycja powiatów wg syntetycznego wskaźnika rozwoju funkcji turystycznej 
(2019). Mapa wszystkich powiatów w Polsce z zaznaczeniem obszaru partnerstwa razem 
dla rozwoju Doliny Liwca  
 

 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie danych BDL GUS oraz metodyki A. Szromka 

3.5.6. Otoczenie wspierające działalność przedsiębiorstw 

Ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstw odgrywają instytucje wspierające ten 

sektor, oferujące usługi dedykowane obsłudze firm lub niezbędną infrastrukturę. 

Finansową działalność usługową w 2019 r. prowadziły 23 podmioty, natomiast 

usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe oraz doradztwo podatkowe świadczyło 106 

podmiotów i ich liczba od 2009 r. podwoiła się. Najwięcej tego typu podmiotów 

działało w Węgrowie oraz gminach Łochów i Jadów. Inwestycje w infrastrukturę 

biznesową są prowadzone w ograniczonym zakresie. Większa ilość obiektów 

biurowych, handlowo-usługowych czy przemysłowych jest dostępna Węgrowie i 

Łochowie, inne gminy oferują takie obiekty w mniejszej skali lub w ogóle. 

Przedsiębiorcy na terenie partnerstwa nie są zintegrowani, o czym świadczy brak 
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lokalnych czy ponadlokalnych organizacji zrzeszających pracodawców i 

reprezentujących ich interesy. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z 

przedsiębiorcami w większości przypadków oznacza organizację spotkań, przy czym 

tylko Powiat Węgrowski organizuje je często (dwa razy w miesiącu). Podczas 

posiedzeń władz uchwałodawczych głównymi tematami w kontekście wsparcia 

przedsiębiorczości były podatki oraz opracowanie mpzp. Warto dodać, że w 2019 r. 

w przypadku 4 partnerów kwestie te w ogóle nie były poruszane. Wśród działań 

wspierających przedsiębiorców, realizowanych przez 4 partnerów, znalazły się: 

konferencje i spotkania, targi pracy, wydarzenia kulturalne promujące gminę, 

inwestycje ułatwiające działalność gospodarczą oraz współpraca z zagranicznym 

inwestorem. Oprócz tego JST promują przedsiębiorców – ich sukcesy oraz produkty 

– podczas organizowanych wydarzeń lokalnych i ponadlokalnych, rzadziej poprzez 

artykuły w prasie, informacje internetowe oraz zgłaszanie do konkursów i 

odznaczeń resortowych. Tylko jedna gmina aktywnie przygotowuje tereny 

inwestycyjne, a dwie prowadzą aktywną promocję gospodarczą.  

3.5.7. Potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego 

Kondycja lokalnej gospodarki jest powiązana z finansami w sferze publicznej, w 

szczególności dochodami, jakie uzyskują jednostki samorządu terytorialnego. Każdy 

samorząd dąży do prowadzenia gospodarki finansowej w taki sposób, aby utrzymać 

stabilność finansową i wygenerować środki umożliwiające prowadzenie działań 

prorozwojowych.  

Kształtowanie się sytuacji w obszarze “Stan finansów lokalnych” prezentuje 

wskaźnik syntetyczny50, który stanowi średnią wskaźników syntetycznych gmin 

będących członkami partnerstwa w relacji do innych JST z tej samej grupy 

porównawczej. 

Sytuację partnerstwa w ostatnich pięciu latach należy określić jako korzystną, ze 

stałą tendencją do wyraźnej poprawy. Ponadto, każdy z pięciu podobszarów 

wskaźnika syntetycznego przyjmuje dodatnie wartości oraz wykazuje dodatnią 

dynamikę. Oznacza to, że partnerstwo jako całość wykazuje znaczącą zdolność do 

finansowania przedsięwzięć rozwojowych.  

 
50 Wskaźnik syntetyczny opracowany dla narzędzia Monitor Rozwoju Lokalnego  
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Ryc. 85. Wskaźnik syntetyczny dla obszaru partnerstwa. Stan finansów lokalnych  

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego ZMP 

Ryc. 86. Rozkład wartości dla podobszarów w ramach wskaźnika syntetycznego dla 
obszaru partnerstwa. Stan finansów lokalnych 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego ZMP 

Z punktu widzenia zdolności do finansowania rozwoju lokalnego istotne jest 

kształtowanie się poziomu nadwyżki operacyjnej, w szczególności wyniku 
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operacyjnego netto. Wskazuje on bowiem na wysokość środków finansowych, jakie 

dany podmiot jest w stanie przeznaczyć na wydatki majątkowe.  

W gminach partnerstwa wielkość nadwyżki operacyjnej pomniejszonej o spłaty 

długu w ostatnich latach generalnie się poprawiła, a ujemne wyniki w ostatnim 

pięcioleciu mają charakter incydentalny. Pokazuje to, że poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego dysponują potencjałem do finansowania nowych 

inwestycji, jest on jednak zróżnicowany.  

Tabela 32. Nadwyżka operacyjna netto (w tys. zł) według gmin 

Gmina 2015 2016 2017 2018 2019 

Jadów 3 402 4 426 3 971 3 301 3 201 

Korytnica 3 590 4 678 6 834 10 647 1 614 

Liw 40 1 427 559 993 1 438 

Miedzna 201 998 1 332 828 1 194 

Sadowne 1 355 2 051 297 778 -206 

Stoczek 298 457 51 -417 397 

Strachówka -935 610 1 017 1 017 673 

Węgrów 4 108 2 829 7 410 7 898 142 

Łochów 4 371 3 269 3 325 4 415 4 565 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego ZMP 

Najlepszą sytuacją charakteryzują się gminy Korytnica, Węgrów, Łochów i Jadów, 

przy czym w dwóch ostatnich gminach obserwowana jest duża stabilność nadwyżki 

operacyjnej. W trudniejszej sytuacji są gminy Stoczek oraz Sadowne. Potwierdzają 

to dane dotyczące wyniku operacyjnego pomniejszonego o spłaty długu w relacji do 

dochodów bieżących. W gminach Jadów i Korytnica dopiero w 2019 r. wskaźnik ten 

spadł poniżej 10% (odpowiednio 9,44% i 5,74%), natomiast w gminie Stoczek 

utrzymywał się poniżej 2,5%, w roku 2018 przyjmując nawet wartość ujemną (-2%).  

W ostatnich 5 latach Powiat Węgrowski wypracowywał nadwyżkę operacyjną brutto 

pomiędzy 2,3 mln zł a 4,8 mln zł (w zależności od roku). Jednak relacja kwoty 

nadwyżki operacyjnej pomniejszonej o spłaty długu do kwoty dochodów bieżących 
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w ostatnich 3 latach sukcesywnie się obniżała z korzystnego poziomu 5,87% do -

32,9%).  

Dochody jst wchodzących w skład partnerstwa rosną sukcesywnie. Najwyższe 

dochody realizuje powiat węgrowski, a spośród gmin miasto Węgrów oraz gmina 

Łochów, w których dodatkowo obserwowana jest duża dynamika wzrostu. 

Najmniejsze dochody w wartościach bezwzględnych przy jednocześnie najniższej 

dynamice notują gminy Miedzna i Strachówka.  

Tabela 33. Dochody ogółem (w mln zł) według gmin 

JST 2015 2016 2017 2018 2019 

Jadów 25,35 32,20 33,03 33,55 36,80 

Korytnica 21,51 26,11 31,18 36,51 30,54 

Liw 23,80 29,31 31,32 31,95 43,75 

Miedzna 11,13 14,56 15,37 15,61 19,46 

Sadowne 19,04 22,77 24,84 26,58 31,89 

Stoczek 15,48 20,01 21,53 21,47 33,45 

Strachówka 9,70 13,15 13,01 15,92 16,50 

Węgrów 44,22 55,23 58,87 67,27 72,87 

Łochów 65,47 71,30 78,85 91,32 99,13 

Powiat węgrowski 64,17 66,88 74,30 77,42 87,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS/Bank Danych Lokalnych 

Poza wielkością strumienia dochodów istotna jest informacja o poziomie osiąganych 

dochodów własnych, ponieważ to one stanowią o samodzielności finansowej 

partnerów i wpływają na możliwości realizacji działań zależnych od władz lokalnych. 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2019 r. w poszczególnych 

gminach był zróżnicowany i wynosił od 24% w gminie Stoczek do 57% w Węgrowie. 

Przełomowym okazał się rok 2016, w którym wszystkie gminy zanotowały istotny 

spadek tego wskaźnika. Można to wiązać z uruchomieniem od 1 kwietnia 2016 r. 

programu rządowego “Rodzina 500+”, co spowodowało zwiększenie części 

dotacyjnej. Od tego momentu większość gmin (poza gminą Stoczek, Łochów i 
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Węgrowem) powróciła na ścieżkę zwiększania udziału dochodów własnych. 

Największą dynamiką przyrostu charakteryzowały się gminy Korytnica i Liw.  

Ryc. 87. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w gminach partnerstwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS/Bank Danych Lokalnych 

W przypadku Powiatu Węgrowskiego udział dochodów własnych w dochodach 

ogółem w zależności od roku wahał się od 23,4% do 29,8%, co wskazuje na 

stosunkowo duże uzależnienie od zewnętrznych źródeł finansowania.  

Przeliczając dochody własne na jednego mieszkańca najkorzystniejszą sytuację 

mają miasto Węgrów oraz gmina Liw, najniższy wskaźnik notowany jest w gminie 

Sadowne (ok. połowa wartości dla miasta Węgrów). Należy podkreślić, że wszystkie 

gminy partnerstwa poprawiły ten wskaźnik, co świadczy o wzroście samodzielności 

finansowej JST. 
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Ryc. 88. Dochody własne na 1 mieszkańca w gminach partnerstwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego ZMP 

Poziom wydatków, w szczególności inwestycyjnych, wskazuje na dążność jst do 

zwiększania majątku którym dysponują partnerzy, świadczy zatem o polityce 

nastawionej na inwestowanie w rozwój, a nie jedynie bieżące administrowanie.  

W całym badanym okresie najwyższe wydatki – zarówno ogółem jak i majątkowe w 

wartościach bezwzględnych – ponosiły gmina Łochów i Miasto Węgrów. Wydatki 

majątkowe gmin uległy wyraźnemu obniżeniu w latach 2012-2016, by znów nabrać 

dynamiki. Największe wzrosty zanotowały gminy: Łochów, Węgrów i Korytnica. 

Konsekwentnie najmniejsze wydatki majątkowe ponosiły gminy Miedzna i Stoczek.  

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w przypadku większości 

członków partnerstwa był stosunkowo wysoki – powyżej 15%. Tylko w gminach 

Miedzna, Liw i Stoczek udział tych wydatków pozostawał relatywnie niski i dopiero 

w 2019r. zbliżył się do wielkości notowanych w pozostałych jst. W ostatnim 

pięcioleciu w większości przypadków poziom wskaźnika wykazywał wielkość 

“bezpieczną”, tj. poniżej 25% wydatków ogółem, choć w pojedynczych latach 

zdarzały się jego znaczące przekroczenia – powyżej 30% (gminy Stoczek, Korytnica, 

Strachówka, Powiat Węgrowski).  
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Tabela 34. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem według gmin 

JST 2015 2016 2017 2018 2019 

Jadów 22,4% 15,1% 23,9% 19,6% 26,2% 

Korytnica 18,1% 14,5% 23,0% 31,8% 20,3% 

Liw 9,2% 11,8% 12,8% 9,9% 27,1% 

Miedzna 6,0% 8,9% 6,1% 7,6% 23,8% 

Sadowne 15,0% 9,2% 13,0% 25,8% 19,3% 

Stoczek 3,9% 6,0% 12,0% 5,4% 33,4% 

Strachówka 7,0% 12,4% 19,9% 30,2% 26,6% 

Węgrów 9,7% 9,9% 14,7% 26,9% 11,4% 

Łochów 21,7% 8,1% 17,5% 25,5% 22,8% 

Powiat 

Węgrowski  
14% 15,2% 28,6% 30,5% 25,11% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego ZMP 

Ryc. 89. Kwota wydatków majątkowych przypadających na 1 mieszkańca w gminach 
partnerstwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego ZMP 
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Stosunkowo wysoki poziom wydatków majątkowych nie był związany z 

koniecznością nadmiernego zadłużania się przez członków partnerstwa. Okres 

spłaty długu mierzony przeciętnym poziomem uzyskiwanej nadwyżki operacyjnej 

u większości partnerów był krótki, nie przekraczał 6 lat, a w przypadku gmin Jadów i 

Korytnica był krótszy niż pół roku. Wyjątkiem jest gmina Stoczek, gdzie okres ten z 

roku na rok rósł i w 2019 r. wyniósł ponad 26 lat. Wskazuje to na szybsze tempo 

wzrostu kwoty zadłużenia niż kwoty nadwyżki operacyjnej i może stanowić 

wyzwanie dla realizacji projektów w przyszłości. Sytuacja Powiatu Węgrowskiego 

jest wciąż stosunkowo dobra mimo niekorzystnego trendu: okres spłaty długu nieco 

się wydłużył i w roku 2019 wyniósł 8,4 roku.  

Ryc. 90. Suma zobowiązań do spłaty przypadająca na 1 mieszkańca według gmin 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego ZMP 

  

0

500

1000

1500

2000

2500
Jadów

Korytnica

Liw

Miedzna

SadowneStoczek

Strachówka

Węgrów

Łochów

2015

2019



164 

 

3.5.8. Wnioski 

• Wzrastający poziom wynagrodzeń (w wartościach bezwzględnych oraz – w 

mniejszym stopniu - w relacji do średniego wynagrodzenia w kraju) przekłada się na 

zwiększenie wpływów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w 

podatku PIT. Poprawę sytuacji materialnej potwierdza również zmniejszenie skali 

wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.  

• Rosnące wynagrodzenia oznaczają również zwiększenie siły nabywczej 

mieszkańców, otwierają zatem dobre perspektywy dla rozwoju przedsiębiorstw 

produkujących bądź świadczących usługi na rynku lokalnym.  

• Gminy partnerstwa notują systematyczny wzrost dochodów z podatku PIT, na co 

wpływ ma rosnąca liczba pracujących przy jednoczesnym wzroście poziomu 

wynagrodzeń. Tym samym umacnia się (a przynajmniej utrzymuje) pewna 

samodzielność budżetowa jednostek. W wyniku przeprowadzonej ogólnej analizy 

sytuacji finansowej partnerstwa nie stwierdzono istotnych zagrożeń skutkujących 

brakiem zdolności, któregoś z partnerów do finansowania rozwoju. Natomiast w 

związku ze zmiennością czynników o charakterze społeczno-gospodarczym należy 

na bieżąco monitorować sytuację finansową partnerstwa (dotyczy to w 

szczególności gmin Stoczek i Sadowne) 

• Obserwując kształtowanie się zbiorowości podmiotów gospodarczych po 2009 r., 

można zauważyć długookresową prawidłowość stałego wzrostu liczby 

funkcjonujących podmiotów gospodarczych przy jednoczesnym stałym spadku 

liczby mieszkańców. Optymizmem napawa fakt, że liczba nowo zarejestrowanych 

firm stale przewyższa liczbę firm wyrejestrowanych, co świadczy o otwartości 

mieszkańców obszaru partnerstwa na podejmowanie ryzyka biznesowego. Niemniej 

zwrócić należy uwagę na fakt, iż przyrost ten odbywa się głównie za sprawą firm 

mikro, zatrudniających do 9 osób, których udział w ogólnej liczbie firm wzrastał. 

Słabnie natomiast sektor firm małych i średnich. Ponadto, potencjał gospodarczy 

partnerstwa, mierzony liczebnością podmiotów gospodarczych na 1 tys. 

mieszkańców, jest niski zarówno w odniesieniu do średniej wojewódzkiej jak i 

krajowej.  

• Struktura branżowa lokalnego biznesu wykazuje pewne różnice w stosunku do 

przeciętnych wskaźników dla kraju, a to za sprawą dwukrotnie wyższego udziału 

sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo) oraz czterokrotnie 

niższego udziału sekcji L (działalność związana z obsługą nieruchomości). Skutkiem 

tego są odchylenia w innych działach, choć nie są one aż tak znaczące. Najwięcej 

firm na terenie partnerstwa działa w branży handlowej oraz związanej z naprawą 

pojazdów. Innymi istotnymi sektorami są budownictwo oraz przetwórstwo 

przemysłowe. Warto podkreślić dużą liczbę firm zaliczonych do sekcji M 

(działalność profesjonalna, naukowa i techniczna), których obecność świadczy o 

postępującej restrukturyzacji gospodarki w kierunku działów wymagających 
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wyższych kompetencji kadr. Bardziej zdywersyfikowana struktura gospodarki to 

również większa stabilność i odporność w okresie dekoniunktury.  

• Nie bez znaczenia jest dostęność usług wspierających codzienne funkcjonowanie 

przedsiębiorców. W tym kontekście istotna jest działalność ponad 130 podmiotów 

oferujących na terenie partnerstwa usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe czy 

finansowe), przy czym są one dość mocno skoncentrowane w Węgrowie oraz 

gminach Łochów i Jadów. 

• Powoli podlega zmianom również struktura pracujących. Przybywa miejsc pracy w 

usługach, jednak wciąż sekcja A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) 

pozostają miejscem pracy dla połowy pracujących. Mimo zmniejszającej się liczby 

rolników liczba osób ubezpieczonych w KRUS w 2019r. stanowiła niema ¼ 

wszystkich pracujących. Dochody z podatku rolnego to ok.2% dochodów własnych i 

udział ten w ostatnich latach ulega systematycznemu obniżeniu.  

• W najbliższych latach należy spodziewać się dalszego spadku liczby rolników, na co 

wskazują zarówno dane KRUS (spadek liczby ubezpieczonych w latach 2013-2019 o 

20%), jak i wyniki badań społecznych. Wykazały one, że działalność rolnicza nie jest 

postrzegana jako sfera atrakcyjna, rozwojowa, i zdecydowana większość młodzieży 

mogącej przejąć gospodarstwo rolne nie rozważa takiej możliwości. 

• Działalność turystyczna nie stanowi jeszcze w strukturze gospodarki bardzo 

istotnego elementu, ale w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. 

Charakterystyczną cechą kilku gmin partnerstwa jest występowanie zjawiska tzw. 

drugich domów, które zapewniają pobyt weekendowy głównie mieszkańcom 

stolicy. 

• Zwiększająca się liczba podmiotów sprawia, że rośnie aktywność zawodowa 

mieszkańców, choć wciąż ze wskaźnikiem liczby osób pracujących na 1 tys. 

mieszkańców w 2019r. (147 dla powiatu węgrowskiego oraz 167 dla powiatu 

wołomińskiego) partnerstwo osiąga około połowę wskaźnika regionalnego (316).  

• Bliskość Warszawy powoduje, iż osoby z większymi ambicjami płacowymi i 

poszukujący pracy w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji rzadko wiążą 

swoją przyszłość z obszarem partnerstwa. W tym kontekście warto zauważyć 

znaczący i wciąż rosnący udział w strukturze firm sekcji M (Działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna), które to działalności z czasem mogą 

oferować miejsca pracy o wyższej wartości dodanej hamując odpływ młodych, 

ambitnych ludzi.  

• Obecna sytuacja na rynku pracy wydaje się być zadowalająca. Od 2009 r. 

systematycznie wzrasta liczba pracujących, zmniejsza się natomiast zasięg 

bezrobocia. Jednak w kontekście zachodzących zmian demograficznych należy 

zwrócić uwagę na zagrożenie (w perspektywie kilku-kilkunastu lat) braku kadr o 

właściwych kwalifikacjach. Już w 2014r. liczba seniorów przewyższyła liczbę osób 

młodych, które będą zasilały rynek pracy. Ponadto, jak pokazały badania społeczne, 
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trendy te mogą być wzmocnione przez emigrację ludzi młodych (tylko 6% uczniów 

ostatnich klas szkół ponadpodstawowych wyraziło chęć zamieszkania na obszarze 

partnerstwa). Oznacza to konieczność podjęcia działań na rzecz bardziej 

efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów kadrowych (w tym 

podtrzymywanie aktywności zawodowej osób dojrzałych, aktywizacja zawodowa 

osób pozostających bez pracy oraz biernych zawodowo), a przede wszystkim 

zachęcających ludzi młodych do pozostania na terenie partnerstwa. Częściowym 

antidotum na prognozowane problemy rynku pracy mogą być postępujące w 

przedsiębiorstwach procesy cyfryzacji i automatyzacji, ograniczające popyt na 

pracowników.  

• Niewątpliwie miasto Węgrów oraz gmina Łochów nadal odgrywają decydującą 

role w kształtowaniu pozarolniczego rynku pracy. Jednak gminy wiejskie takie jak 

Jadów i Korytnica wykazują pozytywne zmiany, widoczne głównie w dość dużej 

dynamice rozwoju.  

• Mimo poprawy większości wskaźników należy zaznaczyć, że w opinii 

społeczeństwa51 obszar partnerstwa nie oferuje odpowiedniej liczby oraz jakości 

miejsc pracy. Wysokość zarobków oraz niska atrakcyjność ofert pracy to dwa 

czynniki najsilniej motywujące młodzież do opuszczenia obszaru partnerstwa. 

Podobnie, 72% respondentów ankiety dla mieszkańców uznało rynek pracy i zarobki 

za słabą stronę obszaru.  

 
51 Badania opinii młodzieży, badania opinii mieszkańców, badania opinii liderów 
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4. Analiza potencjałów, barier i potrzeb 

rozwojowych obszaru partnerstwa 

4.1. Potencjał obszaru partnerstwa  

Potencjały obszaru partnerstwa to posiadane zasoby, oferowane produkty i usługi, 

które przynoszą lub mogą przynieść korzyści bezpośrednie (dochody) lub pośrednie 

poprzez wytworzenie wartości dodanej dla mieszkańców i interesariuszy 

partnerstwa.  

W przeprowadzonych badaniach społecznych52 wśród najważniejszych atutów 

partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca znalazły się:  

Tabela 35  Atuty partnerstwa według wyników badań społecznych 

Atut Mieszkańcy Młodzież 

Więzi i tradycje rodzinne 71,57% 73% 

Relacje z przyjaciółmi, znajomymi 67,16% 77% 

Jakość i czystość środowiska naturalnego 66,50% 63% 

Atrakcyjność turystyczna: przyrodnicza i kulturowa, zabytki  65,69% 52% 

Lokalny patriotyzm, dziedzictwo i historia 64,22% 53% 

Bezpieczeństwo 60,13% 63% 

Estetyka otoczenia i jakość przestrzeni publicznych 57,35% 56% 

Jakość i zakres usług komunalnych (np. Woda, gaz, parkingi, 
śmieci) 

50, 82% - 

Działania i jakość pracy samorządu lokalnego (Urzędu Gminy) 48,04% - 

Warunki do prowadzenia gospodarstwa rolnego - 43% 

Skomunikowanie z sąsiednimi miejscowościami - 45% 

Źródło: Opracowanie własne 

 
52 Badania ankietowe mieszkańców grudzień 2020- styczeń 2021 

52 Badania ankietowe młodzieży ostatnich klas szkół średnich - styczeń 2021 



168 

 

Potencjały, którymi dysponuje partnerstwo Razem dla Rozwoju Doliny Liwca można 

podzielić na dwie kategorie: zasobów i produktów.  

Ich ustalenia dokonano w gronie członków Grupy roboczej, w procesie 

warsztatowym obejmującym: etap identyfikacji (zgłaszanie propozycji), etap 

porządkowania (grupowanie pod względem ich rodzaju) oraz etap oceny 

(rangowanie ze względu na możliwość wykorzystania dla generowania produktów 

lokalnych i unikalność zasobów oraz wartość dla lokalnej społeczności i potencjał do 

rozwoju produktów).  

Zasoby (to, czym partnerstwo dysponuje) stanowią charakterystyczne, 

nieprzetworzone i użyteczne elementy, materialne lub niematerialne, które są 

potrzebne do tworzenia produktów, usług i ofert, tj. środowisko naturalne, 

istniejąca infrastruktura i instytucje, ludzie i ich umiejętności, tradycje, wydarzenia 

historyczne, itd. 

Produkty (to, co partnerstwo wytwarza), to konkretne rzeczy materialne, zdarzenia, 

usługi, które są oferowane i przynoszą korzyść bezpośrednią (dochody) lub 

pośrednią wyrażoną przez wartość dodaną dla obszaru, dla mieszkańców, dla 

interesariuszy, tj. produkty lokalne, znane zakłady pracy, wydarzenia cykliczne, 

znane szlaki turystyczne, szczególne oferty inwestycyjne itd. 

W wyniku przeprowadzonego procesu ustalono listę zasobów, które 

uporządkowano (w każdej z kategorii) wg kryterium możliwości wykorzystania dla 

generowania produktów lokalnych.  

W zakresie kluczowych zasobów Partnerstwa zidentyfikowano i dokonano oceny 

według poniższego zestawienia: 

Tabela 36.  Zasoby partnerstwa - wyniki rangowania według kryteriów: możliwość 
wykorzystania zasobów do generowania produktów lokalnych oraz unikalność zasobów 

Zasoby 
Możliwość 

wykorzystania 

Unikalność 

zasobów 

Zasoby wodne: rzeka Liwiec, rzeka Bug, Zalew w 

Węgrowie 

10 4 

Jakość środowiska: obszary chronione, zalesienie, jakość 

powietrza 

8 5 

Dolina liwca 10 5 

Położenie geograficzne 7 7 
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Zasoby 
Możliwość 

wykorzystania 

Unikalność 

zasobów 

Znane osoby współcześnie żyjące odwiedzające obszar 

partnerstwa 

4 4 

Postaci historyczne: m.in..C.K.Norwid, J.Piłsudski, 

Paderewski, B.Prus 

8 7 

Postaci legendarne (m.in..Twardowski) 9 9 

Znane osoby zamieszkujące teren partnerstwa: m.in.. 

Małgorzata Pepłowska 

6 8 

Lokalni liderzy 5 4 

Lokalne grupy działania 7 7 

Koła gospodyń wiejskich 8 4 

Ochotnicze straże pożarne 4 3 

Mieszkańcy (młodzież, seniorzy) 6 5 

Kluby i koła zrzeszające wędkarzy 4 3 

Kluby morsów 4 4 

Lokalna organizacja turystyczna wielki gościniec 9 9 

Odlewnia Dzwonów Braci Kruszewskich 5 7 

Hochland Polska Sp. z o.o. produkujący serki Almette 4 4 

Tereny inwestycyjne w Węgrowie i Łochowie 4 3 

Przedsiębiorstwa z loklanymi tradycjami (np.Lodziarnia 

w Jadowie) 

6 7 

Gospodarstwa specjalistyczne  6 4 

Siatkarski Ośrodek Szkolny w Węgrowie 6 8 

Bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne 6 4 
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Zasoby 
Możliwość 

wykorzystania 

Unikalność 

zasobów 

Kompetencje nauczycieli i uczniów w zakresie edukacji 

zdalnej 

5 4 

Narzędzia edukacji zdalnej 4 4 

Potencjał nauczycieli: wykształcenie, dośwadczenie 

zawodowe 

5 4 

Zabytki i miejsca pamięci 8 7 

Dziedzictwo historyczne (partyznackie, literackie) 6 5 

Rękodzieło lokalne 7 5 

Lokalne produkty 6 6 

Muzea i instytucje kultury 6 5 

Zespoły  7 6 

Cykliczne wydarzenia 7 6 

Muzeum Zamek w Liwie 8 9 

Urzędy gmin i Starostwo Powiatowe 9 4 

Sieć internetowa 6 4 

Miejscowości letniskowe 7 7 

Sieć kolejowa w północnej cz.partnerstwa 6 5 

Sieć dróg 4 3 

Dworki, pałace, 7 7 

Wolne obiekty do zagospodarowania 6 5 

Sale OSP/świetlice wiejskie 6 4 

Źródło: opracowanie własne 
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W zakresie kluczowych produktów partnerstwa zidentyfikowano i dokonano oceny 

według poniższego zestawienia: 

Tabela 37.  Produkty partnerstwa - wyniki rangowania 

Produkty Wartość 

dodana 

Potencjał i 

perspektywy 

rozwoju Szlaki turystyczne piesze, wodne, rowerowe 9 9 

Wieże widokowe, punkty obserwacyjne 7 7 

Turystyka grzybiarska 6 5 

Turystyka letniskowa 7 6 

Wodna baza turystyczno-rekreacyjna 8 8 

Oferta turystyki aktywnej: kajakowa, jeździecka 8 8 

szlak pielgrzymkowy św. Jakuba PRESTIGE 5 5 

Wielki Gościniec Litewski - szlak wielokulturowy 8 8 

Zespół Tańca "Orkan"- Sadowne 5 4 

Ligawki z Łochowa 6 5 

Dzwony zOdlewni Dzwonów Braci Kruszewskich 8 8 

Rękodzieło M. Pepłowskiej 8 8 

Miejsca pobytu Norwida, B.Prusa, J.Piłsudskiego, 

Paderewskich 
7 7 

Legenda o Twardowskim - magiczne lustro 8 9 

Lokalne inicjatywy / imprezy kulturalne (w tym 

muzyczne, literackie, inne)  
7 7 

Miejsca związane z powstaniem styczniowym 7 6 

Lody z Jadowa 7 6 

Produkty kulinarne : pierogi, potrawy z ziemniaka 7 7 
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Produkty Wartość 

dodana 

Potencjał i 

perspektywy 

rozwoju Obiekty zabytkowe 8 7 

Park Kulturowo- Historyczny w Liwie 8 8 

Kilty nad Liwcem: dziedzictwo historyczne związane z 

reformacją (związki ze Szkocją)  
6 6 

Budynek po szkole i przedszkolu oraz część internatu- 

gmina Sadowne 
5 6 

Obiekt parafii ewangelicko-augsburskiej do 

wykorzystania) 
5 5 

Źródło: opracowanie własne 

Dzięki rangowaniu dokonano selekcji i oceny potencjału lokalnych zasobów, które 

mogą być wykorzystane dla generowania łańcuchów produktów lokalnych oraz 

zidentyfikowano kluczowe produkty lokalne o największym potencjale rozwoju i 

generujących największe korzyści dla lokalnej społeczności. 

Tabela 38. Kluczowe produkty partnerstwa 

Kluczowe produkty partnerstwa 

Szlaki turystyczne piesze, wodne, rowerowe 

Legenda o Twardowskim- magiczne lustro 

Wodna baza turystyczno-rekreacyjna 

Oferta turystyki aktywnej: kajakowa, jeździecka 

Wielki Gościniec Litewski - szlak wielokulturowy 

Dzwony z Odlewni Dzwonów Braci Kruszewskich 

Rękodzieło M. Pepłowskiej 

Park Kulturowo- Historyczny w Liwie 

Wieże widokowe, punkty obserwacyjne 
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Miejsca pobytu Norwida, B.Prusa, J.Piłsudskiego, Paderewskich 

Lokalne inicjatywy / imprezy kulturalne (w tym muzyczne, literackie, inne)  

Produkty kulinarne : pierogi, potrawy z ziemniaka 

Obiekty zabytkowe 

Turystyka letniskowa 

Miejsca związane z powstaniem styczniowym 

Lody z Jadowa 

Kilty nad Liwcem: dziedzictwo historyczne związane z reformacją (związki ze Szkocją)  

Budynek po szkole i przedszkolu oraz część internatu - gmina Sadowne 

Źródło: opracowanie własne 

Potencjał partnerstwa opiera się głównie na zasobach naturalnych i kulturowych 

(najwyższy wynik rangowania), które zdaniem interesariuszy nie są w pełni 

wykorzystane dla rozwoju partnerstwa i generowania wartości dodanej. Analizując 

kluczowe produkty powiązane z występującymi zasobami partnerstwa, podkreślenia 

wymaga znaczenie zintegrowanej promocji walorów regionu (zasoby przyrodnicze, 

występowanie parków krajobrazowych i obszarów chronionych NATURA 2000, 

zabytki i zasoby historyczne, związane z nimi imprezy i wydarzenia). 

Stąd wyłania się funkcja turystyczno-rekreacyjna oraz mieszkaniowa partnerstwa, 

jako miejsca wyróżniającego się wyjątkowymi zasobami środowiska naturalnego (na 

tle regionu, w niewielkiej odległości od Warszawy).  

Obszar partnerstwa to idealne miejsce do odpoczynku i mieszkania, oferujące 

bezcenny spokój i mniejsze tempo życia, miejsce, które gwarantuje wysoką jakość 

życia z uwagi na środowisko naturalne wyróżniające się na tle Mazowsza. To także 

doskonałe miejsce aktywności turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej o 

charakterze „uczestniczącym”, interaktywnym (odejście od schematu turystyki 

biernej). Miejsce, które można odkrywać i smakować wciąż na nowo.  
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4.2. Bariery, problemy, deficyty obszaru partnerstwa 

Bariery rozwojowe to zjawiska lub czynniki (wewnętrzne i zewnętrzne), które 

uniemożliwiają lub utrudniają realizację kierunków lub celów rozwojowych. 

Składają się na nie niekorzystne zjawiska, niewykorzystane potencjały, istniejąca 

sytuacja negatywna, niekorzystne warunki (zamiast pożądanych), a nie brak 

rozwiązania. W trakcie procesu diagnostycznego, wyodrębnia się problem kluczowy, 

który wynika z innych problemów pośrednich / przyczyn, który może generować 

wiele odczuwalnych skutków / trudności, wspólnych dla całego środowiska 

społeczno-gospodarczego. 

Deficyty te budowane są w układzie przyczynowo-skutkowym: 

• przyczyna –> problem –> skutek 

Poza określeniem samych problemów, diagnozowano również, przyczyny problemu 

oraz negatywne skutki, jakie dany problem generuje53. Identyfikując podstawowe 

bariery rozwojowe i problemy dotyczące całego Partnerstwa dokonano ich 

grupowania na obszary tematyczne, w wymiarach gospodarczym, społecznym i 

środowiskowo-przestrzennym. Dokonano także analizy związków przyczynowo- 

skutkowych.  

W wyniku prac nad raportem oraz warsztatów w dniu 9.03.2021 r. zdefiniowane 

zostały następujące bariery oraz problemy i deficyty rozwojowe obszaru 

Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca54 : 

Tabela 39. Diagnoza problemów w wymiarze społecznym, gospodarczym oraz 
środowiskowo-przestrzennym (odpowiedzi uczestników warsztatów) 

Problem Przyczyny Czego potrzebujemy 

WYMIAR SPOŁECZNY 

Depopulacja 

• Rynek pracy-Prace proste 
są dostępne, ale ambicje i 
potrzeby ludzi młodych 
rosną (nie tylko płacowe, 
ale i jakości pracy). 

• Wykorzystanie walorów 
obszaru partnerstwa do 
tworzenia miejsc pracy. 

• Przyciągnięcie inwestorów 
branż wysokich 
technologii z ciekawymi 
miejscami pracy. 

 
53 Warsztaty diagnostyczne 9 marca 2021 r. 

54 Warsztaty diagnostyczne oraz praca grupy roboczej- proces identyfikacji 

problemów i barier rozwojowych  
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Problem Przyczyny Czego potrzebujemy 

• Brak patriotyzmu 
lokalnego oraz 
autorytetów lokalnych. 

• Niskie zarobki (lokalnie) 
„wypychają” ludzi poza 
obszar partnerstwa. 

• Budowanie marki miejsca 
jako dobrego do życia 
(niekoniecznie tylko pracy- 
można pracować poza 
partnerstwem, a tutaj 
mieszkać). 

• Atrakcje niezbędne do 
tworzenia oferty 
spędzania wolnego czasu. 

• Budowanie poczucia więzi 
z lokalną społecznością 
(sukcesywne działania 
począwszy od przedszkoli, 
poprzez szkoły, integracja 
wszystkich grup 
społecznych). 

• Uregulowanie pracy 
zdalnej - potencjalny 
przyczynek do 
ułatwienia mieszkania na 
terenie partnerstwa. 

• Wzbogacenie oferty opieki 
nad dziećmi (żłobki). 

Starzejące się 

społeczeństwo 

• Zanik lokalnych więzi i 
wyjazd osób młodych. 

• Warunki socjalne 
(poprawa). 

• Usprawnienie systemu 
pomocy osobom starszym. 

• Nowe inwestycje- 
przyciągniecie inwestycji 
„celowanych” – nie 
ciężkiego przemysłu. 

• Przyciągnięcie nowych 
mieszkańców – niezbędna 
dobra infrastruktura 
transportowa (dojazd do 
Warszawy). 

• Poszerzenie oferty 
turystyki weekendowej. 

• Wykorzystanie potencjału 
osób starszych (ważny 
zasób "kreatywny" 
partnerstwa). 
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Problem Przyczyny Czego potrzebujemy 

Emigracja młodych osób 

• Wyjazd na studia. 

• Nie ma perspektyw na 
dobrą pracę. 

• Brak nowoczesnych, 
innowacyjnych miejsc 
pracy (oferta jest, ale 
niedostosowana do 
oczekiwań młodych). 

• Nie ma perspektyw na 
mieszkanie/dom (brak 
tanich mieszkań). 

• Gminy typowo rolnicze. 

• Młodzież nie ma miejsc 
spotkań. 

• Niska aktywność 
społeczna osób młodych. 

• brak patriotyzmy 
lokalnego u młodzieży 
(żeby ich miejsce 
dorastania nie było 
postrzegane jako coś 
czego się wstydzą). 

• Absolwenci szkół 
zawodowych nie 
są przygotowani od strony 
praktycznej 
do wykonywania zawodu. 

• Słaba oferta opieki nad 
dziećmi- żłobki. 

• Zmiany w szkolnictwie 
zawodowym (edukacja 
dualna). 

• Lepsza współpraca z 
przedsiębiorcami 
(kształcenie ucznia-
pracownika, klasy 
patronackie, promocja 
szkolnictwa 
zawodowego/branżowego
) 

• Zmiana mentalności ludzi 
– mieszkanie poza dużymi 
ośrodkami miejskimi i 
praca zdalna – zatem 
dobra promocja obszaru 
partnerstwa jako 
idealnego miejsca do 
życia. PRACUJ GDZIE 
CHCESZ- MIESZKAJ U NAS  

• Poszerzenie oferty opieki 
nad dziećmi (żłobki) 

 

Zróżnicowany poziom 

nauczania 

• Brak systemu który 
pozwalałby 
na podnoszenie jakości 
nauczania (analizy, ale 
przede wszystkim 
wdrażanie i ocenianie 
nowych działań, nowych 
form nauczania) 

• Spersonalizowane klasy 
(grupa osób o podobnych 
zainteresowaniach) 

• Wykorzystania narzędzi 
edukacji zdalnej i 
kompetencji uczniów i 
nauczycieli do 
wprowadzania w szkołach 
innowacyjnych pomysłów 

• Otwarcie szkół na 
współpracę w ramach 
partnerstwa i poza nim (w 
tym międzynarodową) 
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Problem Przyczyny Czego potrzebujemy 

• Słabe wyniki- przyczyną 
mogą być 
słabe kompetencje 
cyfrowe uczniów, 
wiek nauczycieli („stare” 
metody nauczania tzw. 
system pruski) 

Zróżnicowana oferta 

usług ochrony zdrowia 

• Rejonizacja i problem z 
dostępnością 
komunikacyjną (brak 
możliwości oddziaływania 
przez samorządy) 

• Średnia wieku lekarzy 
rośnie, brak nowej kadry 

• Zwiększenie dostępu do 
lekarzy specjalistów 

• Edukacja społeczna 

Brak zaufania młodzieży 

do władz lokalnych oraz 

niedostrzeganie 

potencjału młodzieży 

jako grupy mogącej mieć 

wpływ na rozwój lokalny 

• Brak lokalnych 
autorytetów 

• Brak wiedzy na temat 
funkcjonowania samorząd
u/instytucji (brak 
znajomości oznacza brak 
zaufania) 

• Młodzież ulega wpływom 
mediów elektronicznych 
(wiedza o 
świecie budowana na 
sygnalnych 
informacjach, nie 
pogłębionych, 
często zafałszowanych) 

• Powołanie rad 
młodzieżowych, lekcje 
otwarte 

• Pokazywanie młodym 
"dobrych przykładów" 

Zróżnicowany i 

niewykorzystany 

potencjał NGO 

• Organizacje pozarządowe 
z niewystarczającym 
wsparciem organizacyjny
m, finansowym ze 
strony gmin i 
przedsiębiorców 

 

• Powołanie rad 
młodzieżowych, lekcje 
otwarte 

• Pokazywanie młodym 
"dobrych przykładów" 
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Problem Przyczyny Czego potrzebujemy 

• Powołanie 
organizacji/instytucji 
skupiającej się na 
rozwoju gospodarczym i 
turystycznym, koordynują
cej działania 
różnych sektorów (biuro, 
organizacja), dbającej o 
montaż 
finansowy różnych 
projektów 

• Konieczna jest 
współpraca pomiędzy 
sektorami 

• Konsekwencja w działaniu 
- partnerstwa zawiązują 
się po to by działać, a nie 
po to by 
zrealizować projekt lub 
uzyskać dostęp 
do środków 

WYMIAR GOSPODARCZY 

Mała liczba podmiotów 

gospodarczych 

oferujących pracę 

• Brak powierzchni 

inwestycyjnych (duża 

lesistość – uniemożliwia 

rozwijanie stref) 

• Brak dobrej infrastruktury 

• Brak wsparcia 

oferowanego młodym 

przedsiębiorcom (dotacje 

na założenie działalności) 

• Brak informacji o 

możliwym wsparciu 

(nawet niewielkim) wśród 

osób młodych 

• Opieka żłobkowa jest – ale 

gł. w sektorze prywatnym, 

wysokokosztowe  

• Spójna oferta 

inwestycyjna. Promowanie 

terenów inwestycyjnych 

(przemyślana 

kampania, działania 

• Ukierunkowania na 

przedsiębiorcę 

sektorowego (nie 

"generującego" obniżenia 

jakości środowiska) 

• Promocja 

przedsiębiorczości i 

wsparcie merytoryczne 

osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą. 

• Współpraca pomiędy 

przedsiębiorcami 
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Problem Przyczyny Czego potrzebujemy 

• Brak instytucji otoczenia 

biznesu 

• Współpraca samorząd-

biznes jest w większości 

okazjonalna, nie ma 

formuły stałej (np. stałe 

spotkania) 

• konflikt między 

przemysłem a ekologią w 

aspekcie inwestowania na 

obszarze partnerstwa 

• Współpraca samorządów z 

przedsiębiorcami i NGO 

• Pokazywanie młodym 

mieszkańcom, że warto 

zostać i zakładać firmy w 

swojej Małej Ojczyźnie 

(pokazywanie uczniom 

dobrych przykładów) 

• Promocja 

przedsiębiorczości na 

każdym etapie edukacji 

• Uczenie młodych 

przedsiębiorczości (szkoła 

musi dawać podstawy), 

nie teoretyczne, ale przez 

spotkania z osobami 

prowadzącymi działalność 

(spotkania z ludźmi 

sukcesu) 

• Promowanie walorów 

przyrodniczych, 

kulturowych – do 

rozwijania 

sektorów/małych firm 

• Tworzenie i "przyciąganie" 

nowoczesnych firm nie 

obciążających środowiska 

 

Wysoki udział 

pracujących w rolnictwie 

• Brak alternatywnych 

miejsc pracy 

• Brak pomysłu, często 

odwagi do szukania innych 

ścieżek zawodowych 

• Badanie rynku – jakich 

zawodów brakuje i jak w 

związku z tym nawiązać 

współpracę z 

przedsiębiorstwami 

• Wskazywanie 

zapotrzebowania na 

usługi, podpowiadanie, 
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Problem Przyczyny Czego potrzebujemy 

gdzie są zidentyfikowane 

potrzeby 

Brak zainteresowania 

młodzieży sukcesją firm 

rodzinnych oraz pracą na 

terenie partnerstwa 

• Potrzeby ludzi się 

zmieniają, a oferta usług za 

tym nie nadążają 

• Mieszanie „dużej polityki” 

do lokalnych działań 

• Dostępność bazy do 

prowadzenia działalności 

(czynsze) 

• Edukacja zawodowa – 

niemodna, niepopularna, 

w związku z tym luki 

w ofercie usług 

• Lęk ludzi przed 

zakładaniem 

firm (biurokracja, 

złożoność przepisów) 

• Brak inicjatywy ze względu 

na istnienie swego rodzaju 

„monopolu”  

• Uczestnictwo 

przedsiębiorców w 

organizacjach (które 

dbałyby o monitorowanie 

rynku, trendów 

gospodarczych), przykłady 

dobrych praktyk 

• Infrastruktura 

kanalizacyjna + wymiana 

źródeł ciepła (obniżenie 

kosztów działalności oraz 

ochrona walorów 

przyrodniczych) 

Słaba oferta usług 

turystyczno-

rekreacyjnych 

• Brak powiązanej oferty 

turystycznej obszaru  

• Każda gmina promuje się 

sama 

• Rozwoju oferty turystyki 

wodnej (kajaki, 

infrastruktura 

towarzysząca)  

• Rozwój oferty turystyki 

rowerowej, pieszej, 

wodnej („pętle” 

odchodzące od głównych 

szlaków) – infrastruktura 

ale przede wszystkim 

informacja o atrakcjach 

• Działania Kół Wiejskich, 

Domów Kultury i innych 

instytucji(np. Folwark 

Łochów, Muzeum Zamek) i 
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Problem Przyczyny Czego potrzebujemy 

eventy kulturalne na 

terenie gmin  

• Agroturystyka i produkty 

lokalne - jako również 

czynnik do budowania 

nowych miejsc pracy 

WYMIAR ŚRODOWISKOWO-PRZESTRZENNY 

Słaba dostępność 

mieszkań 

• Mała liczba mieszkań (nie 

domów) dostępnych finans

owo 

• Wysokie ceny (własne 

mieszkanie nieosiągalne 

finansowo szczególnie dla 

młodych) 

 

• Polityka przestrzenna gmin 

sprzyjająca zagospodarowa

niu pod 

budownictwo mieszkaniow

e (mpzp) 

• rozwijanie budownictwa 

komunalnego (tanie 

mieszkanie na start dla 

młodych) 

• budownictwo 

wielorodzinne 

Obniżające się niektóre 

parametry jakości 

środowiska 

• Niewłaściwe 

zachowanie mieszkanców/ 

turystów na obszarach 

chronionych m.in. 

niszczenie łąk na obszarach 

chronionych przez ruch 

samochodowy 

•  Stan prawny terenów 

przybrzeżnych Liwca 

(własność prywatna) 

• Dbanie o czystość cennego 

zasobu- rzeki Liwiec. 

"Jedynie musimy 

dołożyć wszelkich starań 

aby była 

nadal czysta. Edukacja w 

szkole. " 

• Współpraca z właścicielami 

terenów przybrzeżnych 

Liwca 

• Podnoszenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców 

• Pokazywanie, jak 

bezcennym 

zasobem dysponują 

• Inwestowanie w OZE 
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Problem Przyczyny Czego potrzebujemy 

• Edukacja mieszkańców w 

aspekcie OZE 

• Dalsza budowa 

kanalizacji sanitarnej/przyd

omowe 

oczyszczalnie ścieków 

• Poprawa jakości dróg 

dojazdowych wraz z 

rozbudową ścieżek 

rowerowych- rowery 

alternatywą dla ruchu 

samochodowego 

(szczególnie młodzi ludzie 

korzystają z rowerów) 

• Termomodernizacja i 

ograniczanie niskiej emisji 

Niedostateczna 

infrastruktura 

komunikacyjna oraz 

niewystarczające usługi 

komunikacyjne 

• Zła jakość dróg 

• Duże rozproszenie i brak 

opłacalności organizacji 

transportu zbiorowego w 

pojedynczych gminach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie warsztatów55 

Przedstawione w powyższej tabeli problemy prowadzą do obniżenia atrakcyjności i 

konkurencyjności obszaru Partnerstwa i powodują migracje mieszkańców 

(szczególnie młodych osób) do miejsc, które oferują dobrą pracę, edukację i lepsze 

warunki życia. Analiza problemów w poszczególnych obszarach prowadzi do 

określenia, co jest problemem kluczowym, generującym najwięcej problemów. 

Problemem, którego skutki są najszersze i najbardziej odczuwalne dla 

interesariuszy. 

Kluczowym problemem zdefiniowanym w wyniku przeprowadzonego procesu dla 

całego obszaru Partnerstwa jest słabo wykorzystany potencjał przyrodniczy, 

kulturowy i społeczny. Pociąga to za sobą szereg niekorzystnych zjawisk 

 
55 Warsztaty diagnostyczne w dniu 9 marca 2021 
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oddziaływujących także na wszystkie sfery funkcjonowania terenu całego 

Partnerstwa.  

Problemy, które były przedmiotem dyskusji podczas warsztatów w dniu 9 marca 

2021 roku, a które przedstawiono w tabeli nr … zostały poddane uporządkowaniu i 

ujęto je w schemacie przyczynowo- skutkowym, który prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 40  Analiza przyczynowo- skutkowa problemów w obszarze społecznym, 
gospodarczym i środowiskowo-przestrzennym – problemy szczegółowe 

Przyczyna Problem 
szczegółowy 

Skutek 

Sfera społeczna 

Niski stopień włączenia osób młodych 
w sprawy lokalne  

Trudności na rynku mieszkaniowym: 

• niska podaż mieszkań po 
rozsądnej cenie  

• brak mieszkań na wynajem 

Niewystarczająca oferta usług 
sportowych, usług czasu wolnego 

Brak miejsc pracy dla osób o wysokich 
kwalifikacjach  

Postęp technologiczny (mniejsze 
zapotrzebowanie na pracowników)  

Brak możliwości kształcenia na 
poziomie pomaturalnym  

Niewystarczająca oferta usług kultury 

Odpływ ludzi 
młodych 

Spadek liczby osób w 
wieku produkcyjnym  

Rosnący wskaźnik 
obciążenia 
demograficznego 

Rywalizacja zamiast współpracy 

Brak realnego przełożenia osób 
aktywnych na konkretne działania  

Brak zaangażowania młodych, 
ambitnych ludzi do działań lokalnych 
(np. Młodzieżowe rady)  

Niska aktywność 
społeczna 

Niski wpływ mieszkańców 
na to co się dzieje lokalnie  

Niski stopień integracji 
społecznej 

Zróżnicowany stopień 
organizacji pozarządowych 
w gminach partnerstwa 

Niski przyrost naturalny 

Rosnące wskaźniki migracji 
Starzenie się 
społeczeństwa 

Zwiększenie popytu na 
usługi opiekuńcze, 
zdrowotne 
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Emigracja osób młodych Ograniczanie kadr dla 
gospodarki  

Trudności z dowozem dzieci na 
zajęcia dodatkowe oraz ograniczenia 
ekonomiczne rodzin 

Wysokie koszty utrzymania 
infrastruktury ograniczające 
finansowanie czynników 
poprawiających jakość nauczania 
(pomoce naukowe, wynagrodzenia 
motywacyjne dla nauczycieli, zajęcia 
dodatkowe) 

Niedostatki nauczania online (słaba 
jakość połączeń ze względu na 
występujące obszary słabego dostępu 
do internetu) 

Mniejsze możliwości pomocy 
dzieciom z obszarów wiejskich przez 
rodziców (niższa świadomość 
rodziców, niższe wykształcenie, brak 
czasu) 

Brak wiedzy na temat możliwości 
kształtowania na poziomie lokalnym 
innowacyjnej edukacji otwartej na 
wyzwania XXI wieku 

Zróżnicowany 
poziom nauczania w 
szkołach 
podstawowych 

Gorszy start w szkołach 
średnich 

Brak poczucia pewności 
siebie  

Mniejsza przedsiębiorczość 
wśród młodych ludzi 

Zaprzepaszczenie 
potencjału  

 

 

  

Spadający poziom przyrostu 
naturalnego oraz odpływ ludzi 
młodych z obszaru partnerstwa 

Niewystarczająca 
oferta usług 
opiekuńczych 
(szczególnie żłobki) 

Mniejsze zainteresowanie 
zamieszkaniem na 
obszarze partnerstwa 
przez osoby młode 

Sfera gospodarcza 

Brak dużego kapitału na tworzenie 
miejsc pracy  

Niewystarczające skomunikowanie z 
dużymi ośrodkami oraz stan 
infrastruktury drogowej  

Słabo rozwinięty 
sektor 
przedsiębiorstw, 
oferujących mało 
atrakcyjne miejsca 
pracy 

Niska dynamika zmian 
strukturalnych lokalnej 
gospodarki  

Emigracja ludzi młodych, 
aktywnych 
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Niewielka powierzchnia atrakcyjnych 
terenów inwestycyjnych: 

• brak środków na 
urządzenie/zagospodarowanie 
terenów będących w 
posiadaniu władz publicznych 

• ograniczone możliwości 
wyłączenia gruntów z uwagi 
na obszary chronione 

• skomplikowane i długotrwałe 
procedury planistyczne 

Uwarunkowania formalne 
zniechęcające do prowadzenia 
działalności gospodarczej: 

• zawiłe i zmieniające się prawo  

• nadmierna biurokracja 

• wysokie koszty pracy  

• wysokie podatki 

• rygorystyczne ograniczenia 
związane z pandemią 

Niska opłacalność prowadzenia wielu 
działań gospodarczych  

niska siła nabywcza mieszkańców 
wynikająca z niższego niż w regionie 
poziomu wynagrodzeń  

koszty stałe prowadzenia działalności 
są jednakowe w skali kraju 

Brak powiązania edukacji (szczególnie 
zawodowej) z rynkiem pracy 

Niski stopień integracji 
przedsiębiorców. Deficyt instytucji 
otoczenia biznesu oraz wsparcia dla 
MSP 

Niewystarczająca promocja 
działających przedsiębiorców 
(ograniczone możliwości reklamy) 

Trudności z pozyskaniem gruntów na 
działalność gospodarczą 

Mała liczba firm 
zaawansowanych 
technologicznie 
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Źródło: Opracowanie własne 

Należy szczególnie podkreślić fakt, że sytuacja demograficzna w poszczególnych 

gminach negatywnie wpływa na rozwój partnerstwa. Odpływ ludzi młodych, 

wykształconych, przedsiębiorczych powoduje osłabienie możliwości rozwoju, na co 

szczególnie wskazywano podczas warsztatów z interesariuszami56. Jednym z 

elementów wpływających na wyludnianie jest mało atrakcyjna oferta miejsc pracy 

oraz wyjazd ludzi młodych (najczęściej na studia, po których ukończeniu już nie 

 
56 Warsztaty diagnostyczne w dniu 9 marca 2021 r. 

Sfera środowiskowo-przestrzenna 

Zmienne prawo, niedostosowane do 
potrzeb rzeczywistości obszarów 
wiejskich i małych miast 

Brak efektywności ekonomicznej 
inwestycji liniowych ze względu na 
sieć osadniczą 

Słaby dostęp do infrastruktury 
gazowej 

Słabe wyposażenie 
obszaru w 
podstawową 
infrastrukturę 
ochrony środowiska 

Podwyższona emisja 
(przekroczenia 
benzo(a)pirenu) 

Pogarszający się stan wód 
w rzekach oraz 
zanieczyszczenia gleby 

Brak spójnej, długofalowej polityki 
działań promocyjnych  

Myślenie, że walory środowiska i 
obszar są już tak znane, że nie trzeba 
myśleć o promocji 

Niskie 
wykorzystanie 
zasobów 
naturalnych do 
budowania marki 
regionu 

Promocja rozproszona 
(każdy promuje swoją 
gminę) 

Inne regiony stają się 
bardziej konkurencyjne, 
odpływ pieniędzy (które 
generują turyści) 

Dominujące inwestycje w budynki 
jednorodzinne 

Niska dostępność 
mieszkań 

Odpływ młodych ludzi „na 
starcie”, których nie stać 
na budowę domu.  

Dewastacje obszarów chronionych 

Niski stopień pokrycia siecią 
kanalizacyjną 

Niska świadomość ekologiczna 

Pogarszająca się 
jakość środowiska 

Pogarszający się stan wód 
w rzekach oraz 
zanieczyszczenia gleby 

Podwyższone wskaźniki 
zanieczyszczeń 
benzo(a)pirenem w 
okresie grzewczym 
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wracają). Analiza badań społecznych57przeprowadzonych na obszarze partnerstwa 

wskazała na obszary, które są atutem oraz na te, które stanowią czynnik 

demotywujący do pozostania i mieszkania tutaj.  

Tabela 41.  Ogólna ocena partnerstwa w świetle badań społecznych 

Ogólna ocena partnerstwa - wyniki badań 

Dobre miejsce do życia, bo:  

• silne więzi rodzinne i z przyjaciółmi  

• jakość środowiska  

• bezpieczeństwo  

• atrakcyjność turystyczna  

 

ale... 

• mało atrakcyjnych miejsc pracy 

• niskie płace 

• słabe warunki do prowadzenia firmy 

• słaba opieka zdrowotna  

• niewielkie możliwości dalszego 

kształcenia się 

• niewystarczająca oferta kulturalna i 

sportowa oraz mało atrakcyjna 

infrastruktura (chodniki, ścieżki 

rowerowe, obiekty sportowe) 

• trudności na rynku nieruchomości 

(zakup, wynajem) 

Źródło: Opracowanie własne 

W ocenie mieszkańców, gminy Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca 

uważane są jako atrakcyjne miejsce do życia i rozwoju- w przypadku badań opinii 

liderów ponad 90%, zaś w przypadku mieszkańców 86,93 % wskazań na 

„zdecydowanie tak” lub „raczej tak”. Jedynie 12 osób (1,96% odpowiedzi) uważa, że 

obszar ten zdecydowanie nie jest dobrym miejsce do życia i rozwoju. 32 osoby 

(5,23%) nie ma zdania.  

Z badań wyraźnie wynika, że zdecydowanie to czynniki ekonomiczne stanowią 

potencjalny motywator napędowy do wyjazdu dla młodzieży, natomiast zmienną 

która przemawia za pozostaniem na obszarze partnerstwa są więzi rodzinne i 

towarzyskie oraz jakość środowiska naturalnego.  

 
57 Badania ankietowe młodzieży ostatnich klas szkół średnich, badania mieszkańców i 

badania opinii liderów- grudzień 2020/ styczeń 2021 
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W ocenie młodzieży na 25 zmiennych, które mogą wpływać na motywację do 

pozostania na obszarze partnerstwa, aż 11 zmiennych motywuje młodzież 

do opuszczenia obszaru, a tylko 6 zmiennych zdecydowanie motywują do 

pozostania (relacje z przyjaciółmi, więzi rodzinne, sentyment i lokalny patriotyzm, 

jakość środowiska, atrakcyjność turystyczna i bezpieczeństwo). Młodzież najsilniej 

do opuszczenia partnerstwa motywuje wysokość zarobków, atrakcyjność ofert 

pracy, możliwość do kontynuowania nauki, infrastruktura i oferta rozrywkowa i 

rekreacyjna, warunki do otwarcia i prowadzenia własnej działalności (wyniki o 

wartości ponad 40% głosów każdy). W świetle tych wyników, dla młodzieży istnieje 

przytłaczająca liczba zmiennych motywujących do opuszczenia obszaru, zaś 

zdecydowanie mniej czynników motywujących do pozostania.  

Kluczowe wyzwania, kierunki strategicznej interwencji i współpracy 

Przeprowadzone analizy badań ankietowych oraz badań przedsiębiorczości, matrycy 

przepływu usług oraz analizy statystyczne i wnioski z warsztatów wykazały kilka 

najważniejszych obszarów, które należy traktować jako kluczowe wyzwania. 

Zestawiając wnioski z badań z analizą statystyczną, można wskazać, że obszarami o 

najmocniejszym potencjale i możliwości wykorzystania do rozwoju są zasoby 

środowiska naturalnego oraz wysokie poczucie więzi rodzinnych i patriotycznych 

oraz bezpieczeństwa mieszkańców. 

Także bliskość Warszawy ma bardzo istotne znaczenie- obszar partnerstwa stanowi 

doskonałe miejsce do spokojnego życia i wypoczynku (silny argument przyciągający 

mieszkańców dużych aglomeracji). 

Konieczne jest natomiast podjęcie interwencji szczególnie w obszarach rynku pracy i 

wsparcia przedsiębiorczości (szczególnie osób młodych), a także rozwoju kapitału 

społecznego poprzez edukację, integrację społeczną i tworzenie przestrzeni do 

spędzania czasu wolnego, aktywności. Bardzo ważnym jest również integrowanie 

działań wszystkich partnerów wokół wypracowania wspólnych, spójnych polityk w 

obszarze turystyki, kultury i rekreacji oraz wybranych usług (m.in. komunikacja, 

edukacja, opieka nad dziećmi- żłobki). 

Przytoczone wielokrotnie w tym dokumencie wnioski z badań mieszkańców, 

młodzieży i liderów oraz warsztaty problemowe wskazują, że niewystarczające 

wykorzystanie dostępnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i ludzkich, ma 

znaczny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą Partnerstwa. 

Zatem kluczowym wyzwaniem obszaru partnerstwa jest: 
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Wykorzystanie największego zasobu, jakim jest środowisko naturalne i kulturowe 

oraz potencjału społecznego jako czynników stymulujących rozwój partnerstwa 

Biorąc pod uwagę: 

• najważniejsze (zwłaszcza te nie w pełni wykorzystane) zasoby partnerstwa, a 

także najbardziej obiecujące (już przynoszące lub mogące wkrótce przynosić 

największe korzyści) produkty (patrz: punkt rangowanie); 

• zidentyfikowane problemy kluczowe partnerstwa wraz z ich przyczynami; 

poniżej wskazano wstępnie – proponowane do dalszych pogłębionych analiz w 

trakcie budowania strategii – wyzwania stojące przed partnerstwem. 

 

Tabela 42. Kluczowe wyzwania partnerstwa 

Wyzwanie 1 

Zapewnienie optymalnych warunków rozwoju gospodarczego w obliczu zmniejszającej się 

populacji (m.in. nowe aktywności gospodarcze, wzmocnienie istniejących firm, edukacja w 

powiązaniu z rynkiem pracy, współpraca jst z przedsiębiorcami) 

Wyzwanie 2 

Zapewnienie atrakcyjności osiedleńczej w obliczu starzejącej się populacji (m.in. poprawa 

jakości i dostępności usług publicznych- np. żłobki,  usługi dla seniorów, aktywizacja 

społeczna, integracja działań partnerów- wychodzenie poza obszar partnerstwa) 

Wyzwanie 3 

Zintegrowane działania partnerów na rzecz zachowania wysokiej jakości środowiska 

naturalnego (m.in. działania edukacyjne, infrastruktura komunalna, ścieżki rowerowe, 

OZE) 

Wyzwanie 4 

Wykorzystanie możliwości, jakie stwarza ponadprzeciętna jakość środowiska (m.in. 

turystyka kwalifikowana, zielona energia, czysta produkcja, żywność oparta na naturalnych 

zasobach lokalnych) 

Wyzwanie 5 

Zintegrowanie działań zmierzających do stworzenia wysokiej jakości oferty na każdym 

szczeblu edukacji 

Źródło: Opracowanie własne 



190 

 

Wyzwania te mają charakter wywoławczy, nie stanowią one zbioru pełnego, 

zamkniętego i hierarchicznego. W tym kształcie będą one jednym z ważnych punktów 

odniesienia w pracach nad formułowaniem celów strategicznych, kierunków działań 

oraz zasad współpracy dla obszaru partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca do roku 

2030.  

Wykorzystanie istniejącego już potencjału oraz wspólny rozwój obranego kierunku 

przyniesie większą korzyść dla całego obszaru partnerstwa, niż działania indywidualne. 

Rozwój usług czasu wolnego na terenie całego partnerstwa pozwolić może na 

stworzenie marki Partnerstwa, która będzie zachęcać mieszkańców do większego 

utożsamiania się z obszarem, lepszej promocji i rozpoznawalności regionu, jako miejsca 

o wysokim poziomie zrównoważonego życia, gdzie następuje równowaga między pracą, 

a życiem rodzinnym i społecznym, przy poszanowaniu otaczającego środowiska i jego 

potencjału, oraz dostosowanym do tego niższym tempem życia, niż w dużych ośrodkach 

miejskich. Taki kierunek docelowo zachęci innych do spędzania na obszarze partnerstwa 

nie tylko czasu wolnego, ale i osiedlania się na dłużej. Atutem obszaru partnerstwa jest 

bowiem bliskość Warszawy, a także kształtujący się obecnie trend przenoszenia 

aktywności zawodowej i również edukacyjnej do przestrzeni internetowej. Wymuszony 

pandemią model pracy i edukacji zdalnej (szczególnie na szczeblu wyższym) pokazuje, że 

dla wielu branż jest on bardziej opłacalny ekonomicznie i pozostanie jednym z ważnych 

elementów kształtujących rynek pracy w najbliższych latach. Dla partnerstwa może to 

być bardzo istotny argument do planowania nowej ścieżki rozwoju w oparciu o 

posiadane zasoby. 
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