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Wydanie I, Nakład 70 sztuk
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„KOLOR –Graf”; ul. Rynek 3A, 27 – 300 Lipsko
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Szanowni Państwo !

Strategiczne planowanie rozwoju jest w naszym kraju dziedziną stosunkowo nową, lecz coraz
powszechniej docenianą, jako dziedzina służąca podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących
długoterminowego, racjonalnego planowania rozwojem.
Proces wspierania zrównoważonego rozwoju naszego kraju obejmuje wszystkie szczeble władzy i
administracji publicznej. Istotnym jego elementem jest konieczność koordynacji zadań realizowanych
przez administrację rządową i samorządową różnych szczebli. Strategiczne planowanie zadań powiatu
jest bardzo ważną częścią racjonalnego procesu podejmowania decyzji, ale również istotnym
elementem procesu planowania lokalnego, umożliwiającym ubieganie się o wsparcie dla lokalnych
programów rozwojowych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych, w tym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013.
Mając na uwadze przyszłość powiatu lipskiego i jego mieszkańców została opracowana „Strategia
Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2008 -2020”, jako spójna koncepcja rozwoju naszego powiatu w
długookresowej perspektywie, która została uchwalona przez Radę Powiatu w Lipsku w dniu 30
kwietnia 2008 roku, uchwałą Nr XX/123/2008.
Dokument, którego treść przedkładam na Państwa ręce precyzuje prorozwojowe plany powiatu oraz
wyznacza kierunek działań na najbliższe 13 lat. Ustalenia w nim zawarte staną się wykładnią dla
podejmowanych w praktyce decyzji i przedsięwzięć realizowanych przez władze powiatu. Przemyślane
i systemowe działania realizacji przyjętej w strategii misji rozwoju powiatu będą sprzyjały poprawie
jakości życia mieszkańców powiatu.
Strategia powiatu powinna stanowić również wytyczne dla samorządów gminnych, firm,
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych współdziałających z samorządem powiatowym.
Niniejsze opracowanie możecie Państwo odszukać na stronie internetowej starostwa powiatowego
www.powiat - lipsko.pl
Strategia rozwoju powiatu powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Pragnę bardzo
serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania tego
dokumentu.
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WPROWADZENIE
Strategia jest wieloletnim dokumentem programowym, który wyznacza podstawowe
kierunki działania dla rozwoju powiatu przy uwzględnieniu wszystkich jego aspektów
demograficznych, społecznych i gospodarczych. Jest to kompleksowy plan systemowego
działania obecnych i przyszłych władz lokalnych, w oparciu o szanse i zagrożenia płynące
ze stale zmieniającego się otoczenia uwzględniając atuty i słabości wewnętrznego
potencjału powiatu.
Strategia daje możliwość poznania kompleksowej koncepcji rozwoju Powiatu.
Pozwala poznać priorytety i cele oraz kierunki, jakimi podążać będzie samorząd dla
osiągnięcia wyższego tempa wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego.
Strategia wskazuje, jakie działania powinny podjąć funkcjonujące w powiecie
podmioty gospodarcze i instytucje, aby zrealizować oczekiwane priorytety rozwoju oraz
określa przyjęcie takich założeń, które wpisywać się będą w możliwość wspomagania
inicjatyw samorządów gmin i powiatów ze środków Unii Europejskiej.
Strategia jest także cennym źródłem informacji dla potencjalnych inwestorów o
przyjętych i zakładanych ścieżkach rozwoju powiatu, jak i o zamiarach kreowania jego
wizerunku gospodarczego, społecznego i kulturalnego w przyszłości.
„Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2008-2020” jest próbą
połączenia interesów i celów strategicznych 6 gmin z obszaru powiatu lipskiego oraz
zadań powiatu w odniesieniu do „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku
2020”.
Podstawowym zadaniem Strategii rozwoju jest stworzenie podstaw do:
Ø

wytyczenia
perspektywicznych
terytorialnego,

kierunków

rozwoju

jednostki

samorządu

Ø

lepszego dostosowania się powiatu do zmieniającego się otoczenia, w którym
mieszczą się zarówno szanse, jak i zagrożenia dla jego dalszego rozwoju,

Ø

sprawnego, skutecznego i efektywnego zarządzania przez jego władze samorządowe,
tak w krótszej, jak i w dłuższej perspektywie czasu,

Ø

przygotowania władz samorządowych do działań w sytuacji niepewności i ryzyka,
wynikającego ze zmieniających się uwarunkowań rozwojowych,

Ø

stwarzania takich warunków, które z uwzględnieniem wymagań zmieniającego się
otoczenia – ułatwią przełamywanie barier rozwojowych, a także eliminowanie (lub
chociaż minimalizowanie) różnorodnych konfliktów wykrywanych w toku diagnozy
obecnego poziomu rozwoju,

Ø

optymalnego wykorzystania ograniczonych własnych środków finansowych,

Ø

pozyskiwania przez władze lokalne środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na
realizację założonych przedsięwzięć inwestycyjnych,

Ø

promocji samorządu i stymulowania rozwoju lokalnej gospodarki,

Ø

prowadzenia aktywnej polityki w zakresie stymulowania przedsiębiorczości, tworzenia
warunków dla inwestycji kapitału lokalnego i zewnętrznego.

Strategia rozwoju powiatu spełniać będzie kilka funkcji:
1. Ważny materiał informacyjny określający miejsce, w którym jesteśmy z informacją o
naszym potencjale społecznym, ekonomicznym i gospodarczym.
2. Formalna podstawa umożliwiająca ubieganie się o środki wsparcia z budżetu państwa,
jak i o środki pomocowe Unii Europejskiej i innych instytucji oraz organizacji.
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3. Program działania dla samorządów lokalnych oraz realizacji przedsięwzięć i założeń
rozwoju gospodarczego.
4. Doskonały materiał promocyjny.
Do prac nad opracowaniem strategii powołano zespół składający się
z przedstawicieli Starostwa oraz wszystkich gmin powiatu, jednostek i służb
funkcjonujących na terenie powiatu, a także przedstawicieli przedsiębiorstw. Również
zainteresowani mieszkańcy powiatu brali udział w tworzeniu tego dokumentu. Poza tym
opracowywane materiały były udostępniane osobom zainteresowanym. Po napisaniu
dokument został zamieszczony na stronie internetowej powiatu i poddany konsultacjom
społecznym. Można było się z nim zapoznać i podzielić swoimi uwagami, wątpliwościami i
sugestiami. Opinie i spostrzeżenia przyczyniły się do uzupełnienia strategii, co w
rezultacie pozwoliło na przyjęcie dokumentu o znacznym stopniu akceptacji społecznej.
Układ treści dokumentu zawiera wszystkie klasyczne elementy strategii. Składa się
z następujących części:
Ø

Raport o stanie powiatu

Rozdział ten zawiera diagnozę stanu istniejącego w poszczególnych obszarach
funkcjonowania powiatu. Stanowi to podstawę opracowań zawartych w kolejnych
częściach niniejszego dokumentu, tzn. celów rozwojowych i zadań przewidzianych do
zrealizowania w ciągu najbliższych kilku, czy kilkunastu lat.
Ø

Analiza SWOT

Kolejnym etapem prac jest przeprowadzenie analizy SWOT. Wynikiem tych prac jest
wskazanie mocnych i słabych stron powiatu na dzień dzisiejszy oraz szans i zagrożeń na
przyszłość. Identyfikacja mocnych i słabych stron powiatu lipskiego jest efektem badania
jego potencjału społeczno-ekonomicznego oraz zdolności do przetrwania i rozwoju.
Analiza tych relacji jest bardzo przydatna przy konstruowaniu celów strategicznych i
konkretnych zadań realizacyjnych.
Ø

Wizja i misja powiatu lipskiego

Misja jest nierozerwalnie związana z wizją rozwoju powiatu, gdyż stanowi jej
uzasadnienie. Pełni funkcję hasła (celu nadrzędnego) utożsamianego z powiatem,
sprawowaną przez niego rolą, odróżniającego powiat od innych powiatów. Oznacza
zadania, jakie należy realizować, aby osiągnąć sformułowaną wizję. Misją władz
samorządowych jest urzeczywistnienie wizji rozwoju powiatu lipskiego.
Ø

Cele strategiczne rozwoju

Punktem wyjścia do celów strategicznych stała się diagnoza o stanie powiatu oraz analiza
SWOT wraz ze zidentyfikowanymi problemami strategicznymi.
Obszary strategiczne to zhierarchizowane, najważniejsze dla rozwoju powiatu obszary
problemowe, wyznaczające kierunki koncentracji działań władz samorządowych i
społeczności lokalnej rokujące największe szanse na jego szybki rozwój i to zgodnie z
nakreśloną wizją. W ramach wybranych obszarów strategicznych, określa się cele
strategiczne oraz środki służące do ich realizacji, definiowane jako konkretne zadania
realizacyjne.
Ø

Wdrażanie i monitorowanie Strategii

Diagnoza powiatu lipskiego przygotowana została w oparciu o następujące źródła
informacji:
• dane pochodzące z publikacji i opracowań statystycznych,
•

informacje zebrane z poszczególnych gmin powiatu lipskiego,

•

dane zawarte w lokalnych dokumentach programowych tj.: Plan Rozwoju Lokalnego
10
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Powiatu Lipskiego, Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla
Powiatu Lipskiego, a także Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 -2015,
informacje oraz zestawienia danych uzyskane ze Starostwa i podległych mu jednostek
organizacyjnych,
wnioski zebrane podczas spotkania planowania strategicznego z udziałem liderów
lokalnych.

•
•

Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego jest dokumentem planistycznym, otwartym na
ciągłe możliwości aktualizacji i modyfikacji uwarunkowań. Ponadto jest on otwarty
również ze względu na nie zamknięty zbiór celów strategicznych, operacyjnych i
propozycji zadań. Cele i zadania zawarte w dokumencie mogą być jak najbardziej
stopniowo konkretyzowane, począwszy od ogólnego ich zapisu, aż do formy projektów,
czy biznesplanów. Warto zaznaczyć, iż dzięki przyjętej strategii, powiat lipski będzie mógł
aplikować o środki unijne niezbędne do realizacji wielu ważnych inwestycji.
Strategia została opracowana na zlecenie Zarządu Powiatu Lipskiego przez Agencję
Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. Jej forma i treść powstała przy
czynnym uczestnictwie reprezentantów środowisk społecznych i samorządowych z terenu
powiatu, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do udziału w spotkaniu strategicznym.
1.

Podstawy prawne opracowania Strategii

Podstawą prawną dla opracowanej Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 20082020 są:
Ø art. 12, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z
2001r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),
Ø Zarządzenie Starosty Lipskiego z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie wyznaczenia
Koordynatora oraz powołania Zespołu ds. realizacji Strategii Rozwoju Powiatu
Lipskiego na lata 2008-2020,
Ø umowa zawarta pomiędzy Powiatem Lipskim, a Agencją Zarządu Nieruchomości i
Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu
Strategię opracował zespół pracowników Działu Rozwoju Regionalnego.
Zespół konsultantów AZNiRR kieruje szczególne wyrazy wdzięczności za nieocenioną
pomoc dla Wicestarosty - Pawła Jędraszka, który będąc Koordynatorem prac związanych
z powstaniem strategii ze strony Starostwa Powiatowego, włożył wiele serca w realizację
tego dokumentu.
AZNiRR pragnie złożyć również gorące podziękowania pracownikom Starostwa
Powiatowego w Lipsku oraz jednostek podległych, a także wszystkim osobom
i instytucjom za poświęcony czas, wysiłek merytoryczny i trud organizacyjny w czasie
budowania Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2008-2020.
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CZĘŚĆ I
DIAGNOZA POWIATU LIPSKIEGO
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O POWIECIE
1.1.

Rys historyczny

Od początku państwa polskiego, aż do XII wieku, obecny obszar między Kamienną,
a Iłżanką wchodził w skład dzielnicy sandomierskiej. Po podziale państwa przez Bolesława
Krzywoustego w 1138r., dzielnica ta przypadła, jako księstwo sandomierskie, jego
czwartemu synowi Henrykowi. W ramach tego księstwa już w XIII wieku powstało
województwo sandomierskie. Pod tą nazwą przetrwało do końca XVIII wieku.
Równocześnie w ramach tego województwa, od początku XV wieku, obszar obecnej ziemi
Lipskiej niemal w całości znajdował się w powiecie radomskim. Co do samego Lipska, to
pierwsze dokumenty potwierdzające jego istnienie datowane są na 8 kwietnia 1589r.,
kiedy to założycielka tej osady na miejscu byłej wsi Lipa - Katarzyna Wolska wyjednała u
Króla Zygmunta III Wazy przywilej na jarmarki, w dniu święta apostołów Piotra i Pawła
(29 czerwca). Największą rolę w historii tych ziem odegrał ród Oleśnickich. Oleśniccy to
jeden z najstarszych rodów rycerskich w Polsce. Wywodzą się od Adelajdy z rodu
Habdank z Dębna, miejscowości leżącej u podnóża Łysej Góry i tatarskiego murzy
Debrota, który przyjął chrzest, poślubił Adelajdę i od króla Polskiego Bolesława
Wstydliwego dostał tytuł szlachecki z herbem Dębno, na którym widnieją: łękawica
w kształcie podwojonej litery V i krzyż. Herb ten istnieje na kościołach, które budowali
Oleśniccy, między innymi w Lipsku, Siennie i Tarłowie. Ród Oleśnickich, to dziedzice
Ciepielowa, Lipska, Rzeczniowa, Sienna i Tarłowa. Po trzecim rozbiorze Polski, teren
obecnej Ziemi Lipskiej znalazł się w granicach Austrii pod nazwą Galicji Zachodniej. Od
tego czasu, przez 14 lat trwał tutaj zabór austriacki. Następnie przez 6 lat należał do
Księstwa Warszawskiego, w ramach którego istniał departament radomski, a w jego
obrębie powiat solecki. Solec nad Wisłą był wówczas stolicą dużego terytorium,
obejmującego mniej więcej dzisiejsze powiaty lipski i starachowicki. W podziale
administracyjnym Królestwa Polskiego (kongresowego) z 1816r. funkcjonowało
województwo sandomierskie z siedzibą w Radomiu oraz obwód opatowski, w skład
którego wchodził powiat solecki. Ukazem carskim z 1837r. przekształcono województwa
na gubernie, w 1842r. zaś obwody na powiaty, a te na okręgi. Od tej pory rola Solca nad
Wisłą została ograniczona. Po powstaniu styczniowym, na mocy ukazu z 31 grudnia
1866r., gubernia radomska składała się z 7 powiatów. Teren obecnej Ziemi Lipskiej stał
się częścią powiatu iłżeckiego z siedzibą w Iłży. W czasie I wojny światowej władze
austriackie przeniosły siedzibę powiatu do Wierzbnika. Po odzyskaniu niepodległości Sejm
Ustawodawczy RP z sierpnia 1919r. utworzył województwa, a wśród nich kieleckie
(z obszarów dawnych guberni: radomskiej, kieleckiej i częściowo piotrkowskiej).
Utrzymany został natomiast dawny – carski podział na powiaty, które otrzymały nazwę
starostw. Opisywany obszar należał do powiatu iłżeckiego. Na podstawie spisu
powszechnego z 1921r. ustalono, że istniało tu 12 gmin: Chotcza, Ciepielów, Ciszyca,
Dziurków, Lipsko, Łaziska, Pawłowice, Pętkowice, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą
i Wierzchowiska oraz część Gminy Julianów. W okresie okupacji hitlerowskiej nadal
funkcjonowały powiat iłżecki i województwo kieleckie. Zasadnicze zmiany nastąpiły od
stycznia 1956r. Utworzono wtedy Powiat Lipski z 31 gromadami. Lipsko otrzymało prawa
miejskie w 1958r. Na przełomie 1959/60 nastąpił proces likwidacji małych jednostek
administracyjnych. W 1961r. na obszarze Ziemi Lipskiej powstało 20 gromad, a w 1973r.
w miejsce gromadzkich rad narodowych utworzono gminy: Bałtów, Chotcza, Ciepielów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą i Tarłów. W 1975r. przeprowadzono wielką
reformę administracji terenowej, w wyniku której zlikwidowano powiaty i utworzono 49
województw, wśród nich było województwo radomskie.
Rok 1999 przyniósł kolejne rewolucyjne zmiany. Utworzono nowe województwa
i powiaty oraz utrzymano stare gminy. Równocześnie przywrócono powiat lipski i taka
12

Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2008-2020

sytuacja istnieje do chwili obecnej. Lipsko jest siedzibą powiatu, a powiat leży na terenie
województwa mazowieckiego.
Ziemia Lipska była świadkiem licznych walk niepodległościowych. Najbardziej
wyniszczające walki w tym regionie prowadzone były ze Szwedami w XVII wieku.
W latach 1655-58 wojska Chorągwi Sandomierskiej Stefana Czarnieckiego, kanclerza
Stanisława Witkowskiego i wojewody Pawła Sapiehy, toczyły zacięte boje z wojskami
Karola Gustawa.
W czasie powstania listopadowego Ziemia Lipska stała się terenem zaciętych walk
polsko-rosyjskich. O ile powstanie listopadowe przetoczyło się przez te tereny, a jego
ludność była jedynie biernym widzem wydarzeń, o tyle powstanie styczniowe wywarło
duże piętno na miejscowej ludności. Walczył tutaj i zginął, w walce z przeważającymi
siłami carskimi, legendarny przywódca powstania styczniowego pułkownik Dionizy
Czachowski. Stał się on symbolem bohaterstwa, patriotyzmu, waleczności i uznania,
pozostał najpopularniejszym dowódcą powstania styczniowego w tym regionie. W czasie
I wojny światowej na ziemiach tych walczyły Legiony Józefa Piłsudskiego, żołnierze mjr
Michała Żymierskiego i mjr Edwarda Rydza-Śmigłego.
W dziejach Polski i Ziemi Lipskiej rozpoczął się ponad 5-letni tragiczny okres
okupacji hitlerowskiej, okres terroru i hekatomby krwi społeczeństwa polskiego.
W okresie okupacji hitlerowskiej Ziemia Lipska była bardzo aktywnym ośrodkiem
konspiracji i organizowania ruchu oporu. Pierwsze oddziały niemieckie pojawiły się na
tym terenie 7 września 1939 roku, a następnego dnia polskie rozpoznanie lotnicze
ustaliło, że po szosie Ożarów-Lipsko-Zwoleń posuwa się na północ niemiecka kolumna
pancerna. Kolumna ta odcięła od mostów na Wiśle oddział gen. Skwarczyńskiego. Tego
samego dnia, w lesie koło Dąbrowy, między Ciepielowem, a Lipskiem doszło do
pierwszego starcia oddziałów polskich z niemieckimi. Po stronie polskiej walczył 74
Górnośląski Pułk Piechoty z Lublińca pod dowództwem mjr-ppłk Józefa Pelca. Po stronie
niemieckiej była to 29 dywizja zmotoryzowana pod dowództwem gen. Joachima
Lemelsena. Była to elitarna jednostka Wehrmachtu. Polskie wojska stoczyły nierówną
walkę z przeważającymi siłami wroga. W walce zginęło od 180 do 250 oficerów i żołnierzy
(w tym kilkunastu woźniców). Około 250 jeńców rozstrzelono grupami w lesie wzdłuż
drogi Anusin-Dąbrowa i pod lasem od strony Dąbrowy. Do niewoli wzięto od 160 do 200
lub więcej żołnierzy i oficerów. Fakt ten upamiętnia pomnik wzniesiony na skraju lasu
przez społeczeństwo Ziemi Lipskiej. Ostatnią twierdzą, najdłużej bronioną na Ziemi
Lipskiej, był przyczółek solecki z mostem na Wiśle. Obiekt ten stał się celem zaciekłych
ataków Wehrmachtu, głównie lotnictwa.
Społeczeństwo polskie nawet przez chwilę nie wierzyło w trwałość rządów Rzeszy
Niemieckiej i od pierwszych dni okupacji ta wiara w ostateczne zwycięstwo, stała się
motorem działań polskiego ruchu oporu, który zrodził się na kielecczyźnie natychmiast po
Kampanii Wrześniowej. Z rejonem lipskim najbardziej związane były działania powstałych
w tym okresie organizacji „Armii Krajowej” oraz „Batalionów Chłopskich”, aktywnie
walczących z okupantem broniąc ziemi lipskiej. Jeszcze raz okazało się, jak to już
niejednokrotnie w historii Polski bywało, że największą ofiarę zarówno poświęcenia się
walce jak i ofiarę krwi ponosiła cywilna ludność miejscowych miasteczek i wsi.
Trudno ustalić liczbę osób z terenu Ziemi Lipskiej, które w okresie II wojny
światowej zginęły w obozach i więzieniach, a jeszcze trudniej policzyć osoby, które w nich
przebywały.
Okres bezpośrednio powojenny, był równie trudny i uciążliwy, jak sama wojna.
Wynikało to głównie z nowych warunków, w jakich tworzono władzę ludową, a zarazem
z konfliktów wewnętrznych, tworzenia się band zainteresowanych utrzymaniem starego
porządku, bądź też wykorzystujących okres przejściowy do nielegalnego urządzenia się.
Lata te sprzyjały więc dalszemu wyludnieniu Ziemi Lipskiej, gdyż część mieszkańców
w obawie przed represjami wyemigrowała na Ziemie Zachodnie i Północne lub do
odbudowujących się miast szczególnie w poszukiwaniu pracy.
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Pierwsze symptomy rozwoju nastąpiły dopiero w okresie planu sześcioletniego
(1950-55), choć były one jeszcze niewielkie. Stworzono jednak już lepsze warunki dla
budownictwa indywidualnego, zwiększyła się sieć handlowa, wzrosła ranga targów
i wymiany z rolnikami, wzrosła aktywność miejscowych władz gminnych. W tych
warunkach doszło z dniem 1 stycznia 1956r. do utworzenia w Lipsku siedziby powiatu
i właściwie od tej pory datuje się systematyczny rozwój tych terenów.
Ziemia lipska znana jest z pobytu, zamieszkiwania wielu znanych osobowości
naszego kraju. Do najbardziej znanych należą: Zbigniew Oleśnicki - biskup krakowski,
sekretarz kancelarii królewskiej i doradca Władysława Jagiełły, Jacek Malczewski - słynny
malarz, Adolf Dygasiński - pisarz, Wacław Karczewski - pisarz, autor powieści
„W Wielgiem" uznanej za pierwowzór „Chłopów", Antoni Gustaw Bem - znany historyk
literatury polskiej, nauczyciel Stefana Żeromskiego, płk Dionizy Czachowski - jeden z
przywódców powstania styczniowego, Wacław Długosz - wicemarszałek Sejmu II
Rzeczypospolitej, ks. prof. Włodzimierz Sedlak - twórca bioelektroniki, ks. Jan Wiśniewski
- regionalista, autor książek opisujących historię i zabytki dekanatów ziemi kieleckiej
i adomskiej, Jan Sońta ps. „Ośka” – płk dowódca zgrupowania B.Ch. i wielu, wielu
innych.

1.2.

Położenie, podział administracyjny, ludność

Powiat
lipski
położony
w
południowo-wschodniej
mazowieckiego graniczy z następującymi powiatami:
•

części

z terenu województwa mazowieckiego:
- od północy z powiatem zwoleńskim
- od zachodu z powiatem radomskim ziemskim

•

z terenu województwa lubelskiego:
- od wschodu z powiatem Opole Lubelskie.

•

z terenu województwa świętokrzyskiego:
- od południowego zachodu z powiatem ostrowieckim i starachowickim
- od południowego-wschodu z powiatem opatowskim.
POWIAT LIPSKI NA TLE SUBREGIONU RADOMSKIEGO

POWIAT
LIPSKI
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W skład administracyjny powiatu wchodzi 5 gmin wiejskich: Chotcza, Ciepielów,
Rzeczniów, Solec nad Wisłą, Sienno i 1 miejsko-wiejska Lipsko.
Liczba mieszkańców wynosi 36610 osób. Siedzibą władz powiatowych jest miasto Lipsko,
liczące 5795 mieszkańców. Blisko 84% ludności stanowi społeczność wiejska, pozostałe
16% ludności koncentruje się w mieście Lipsku.
Udział powierzchni poszczególnych gmin w ogólnej powierzchni powiatu lipskiego 740km2
przedstawia się następująco:
-

-

Chotcza – 89 km2
Ciepielów – 135 km2
Lipsko – 135 km2
Rzeczniów – 104 km2
Solec nad Wisłą – 130 km2
Sienno – 147 km2
Procentowy udział powierzchni poszczególnych gmin w powiecie lipskim
25%
20%

18%

20%

18%

5%

12%

10%

Solec

Sienno

Lipsko

14%

18%

15%

0%

Chotcza

Ciepielów

Rzeczniów

Powiat lipski ma charakter rolniczo-przemysłowy. Powierzchnia użytkowa gruntów
wynosi 74072 ha, w tym użytki rolne 55201 ha. Dominują tradycyjne uprawy: zboża
i rośliny okopowe. Jednak w niektórych częściach powiatu coraz więcej uprawia się roślin
sadowniczych, tj. wiśni, jabłoni, grusz, roślin jagodowych: truskawki, maliny, porzeczki,
aronia oraz warzywa: ogórki, kapusta, kalafior. Przemysł jest słabo rozwinięty
i koncentruje się głównie w mieście - Lipsku.
Powiat lipski znajduje się w układzie węzłowym, mającym na celu kształtowanie układu
osadniczego, którego celem jest zapewnienie prawidłowej obsługi ludności. Rolą Lipska
jest pełnienie funkcji ośrodka rozwojowego, wyposażonego w usługi o charakterze
ponadlokalnym, z dobrą dostępnością komunikacyjną i techniczną, bogatego w zabytki i
zasoby środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz posiadającego wykształcony
potencjał ludzki i prężnie rozwijającą się gospodarkę.
Powiat posiada wszystkie jednostki niezbędne do jego funkcjonowania:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Dom Pomocy Społecznej
w Lipsku, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Powiatową Policji,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy, Prokuraturę
Rejonową, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Lipsku, Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych, Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny) w Lipsku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Lipsku, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Inspektorat/Zwoleń (zasięgiem działania obejmuje obszar powiatu lipskiego), Centrum
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Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą, Dom Dziecka w Solcu nad Wisłą, Ognisko
Muzyczne w Siennie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, Powiatowy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Łaziskach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipsku, Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Siennie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie, Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Lipsku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Siennie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
Powiat lipski jest miejscem charakteryzującym się dużym potencjałem
turystycznym - w chwili obecnej nie jest dostatecznie wykorzystany. Może więc
poszczycić się świeżym i zdrowym powietrzem, obfitością runa leśnego (jagody, grzyby),
atrakcyjnością przyrodniczą i historyczną terenów. Dużą atrakcyjnością powiatu jest
dolina Wisły położona na terenie gmin Chotcza i Solec nad Wisłą. Charakteryzuje się
szerokim korytem, licznymi wyspami i piaszczystymi łachami. Brzegi i terasy zalewowe
porastają wikliny nadrzeczne, resztki lasów łęgowych (wierzbowo-topolowe), zbiorowiska
szuwarowe i wodne, a odsypy rzeczne i wyspy zajmują szuwary piaskowe. Tak
kształtująca się roślinność wpływa na bogactwo awifauny tego terenu.
W opracowaniach Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów Dolinę
Wisły zaliczono do obszarów o znaczeniu międzynarodowym dla zachowania bogactwa i
różnorodności przyrody naszego kontynentu (NATURA 2000). W całej dolinie stwierdzono
występowanie ponad 320 gatunków ptaków. W okolicach Chotczy i Solca nad Wisłą
gnieździ się ok. 40 gatunków ptactwa wodno-błotnego w tym m.in.: rybitwa białoczelna,
derkacz, ostrygojad, sieweczka obrożna. Podczas przelotów wiosennych i jesiennych
spotkać można około 50 gatunków o pochodzeniu skandynawskim i syberyjskim. Spośród
ptaków zimujących na uwagę zasługują: czapla siwa, mewy śmieszki, łyski, gągoły oraz
orzeł bielik.
Położenie Powiatu między Kazimierzem Dolnym, Janowcem a Bałtowem gdzie
odkryto niedawno ślady dinozaura zachęca do wędrówek pieszych i rowerowych. Przez
powiat przechodzi trasa szlaku turystycznego pieszego i rowerowego pod nazwą „Szlak
Żółwia i Dinozaura”, co staje się kolejną atrakcją omawianego terenu. Szlak ten połączył
istniejące dotychczas szlaki niebieskie PTTK na trasach: Góra Kalwaria - Magnuszew Kozienice - Czarnolas - Janowiec oraz Bałtów - Święty Krzyż (Góry Świętokrzyskie) stając
się trzecim, co do długości pieszym szlakiem w Polsce.
1.3.

Charakterystyka gmin powiatu

Dominującą funkcją powiatu lipskiego jest funkcja rolnicza i w niewielkim stopniu
turystyczna. Poniżej przedstawiono główne funkcje poszczególnych gmin powiatu.
Lipsko – siedziba władz powiatu jest jedynym ośrodkiem miejskim. Na poziomie
ponadlokalnym pełni funkcję obsługi ludności w zakresie szkolnictwa średniego
i zawodowego, specjalistycznej opieki zdrowotnej, kultury, otoczenia biznesu
i administracji. Miasto skupia wszystkie instytucje powiatowe. Gmina i miasto Lipsko
położone jest w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego na osi drogi
krajowej 79 Warszawa – Zwoleń – Lipsko - Sandomierz – Tarnobrzeg – Bytom oraz
wojewódzkiej 747 (Iłża – Lublin) w dolinie rzeki Krępianki. Lipsko oddalone jest o 55km
od Radomia. Historyczną pamiątką i godnym uwagi zabytkiem architektonicznym w
mieście jest kościół parafialny p.w. św. Trójcy z początku XVII wieku. Miasto jest też
obszarem o najlepiej w powiecie rozwiniętych systemach infrastruktury technicznej.
Gmina zajmuje 135km2, zamieszkuje ją 11558 mieszkańców, w tym w mieście 5795, w
gminie 5763. Lasy zajmują 16,5% obszaru. Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy,
co stwarza dogodne warunki dla przemysłu rolno - spożywczego. Na terenie gminy
znajduje się 36 sołectw. Wszystkie pozostałe gminy powiatu mają charakter typowo
rolniczy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze osadnictwa.
Chotcza – położona jest w północno-wschodniej części powiatu lipskiego. Leży u ujścia
rzeki Iłżanki do Wisły w odległości 57km od Radomia. Gmina zajmuje obszar 89km2 i na
tym terenie zamieszkuje 2580 mieszkańców. Gmina ma charakter rolniczy. Na terenie
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gminy znajduje się 17 sołectw. Lasy zajmują 15,9% obszaru gminy. Największą atrakcją
turystyczną gminy jest czyste i malownicze środowisko przyrodnicze. Odznacza się ono
bogatym i różnorodnym zbiorowiskiem fauny i flory należącym do najcenniejszych
w środkowej Polsce. Dolina rzeki Zwolenki jest miejscem bytowania i rozrodu żółwia
błotnego.
Ciepielów - leży w północnej części powiatu lipskiego. Miejscowość Ciepielów leży
w dolinie rzeki Iłżanki i jest położona na szlaku komunikacyjnym - drodze krajowej nr 79
Warszawa – Tarnobrzeg – Bytom, w odległości 42km od Radomia. Gmina zajmuje 13508
ha, oraz teren gminy zamieszkuje 5802 mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się 27
sołectw. Lasy stanowią 17,8% obszaru gminy. W Ciepielowie można zwiedzić kilka
cennych zabytków: kościół p.w. podwyższenia Krzyża Świętego zbudowany w latach
1923-1930 – architekt Stefan Wąs, jedyną w powiecie bożnicę żydowską z XIX wieku.
W Wielgiem na cmentarzu grzebalnym znajduje się zabytkowy kościółek św. Wojciecha
wybudowany pod koniec XVI wieku. Ciepielów ma małomiasteczkowy układ
urbanistyczny z parkiem w rynku. Zmodernizowany park ze środków Unii Europejskiej
stał się wizytówką miejscowości. Na terenie gminy znajdują się pozostałości zespołów
dworskich w Bąkowej, Łaziskach i Wielgiem, gdzie przebywał Jacek Malczewski. W tych
miejscowościach znajdują się zabytkowe parki wiejskie z pomnikami przyrody. W Starym
Ciepielowie zachował się tylko zabytkowy podworski park wiejski.
Rzeczniów – położony jest w południowo-zachodniej części powiatu lipskiego, przy
drodze wojewódzkiej nr 747 w odległości 46km od Radomia. Gmina zajmuje powierzchnię
104km2. Teren gminy zamieszkuje 4712 mieszkańców zamieszkałych w 24 sołectwach.
Lasy zajmują 14,8% powierzchni gminy. Do zalet gminy należy czyste środowisko
naturalne oraz tereny źródliskowe Krępianki i czysta woda tej rzeki. Sąsiadujące z lasami
podmokłe łąki bogate w dzikie kaczki, stanowią dobre tereny łowieckie. Do
najciekawszych zabytków należą kościół z XVI wieku w Rzeczniowie i kościół z XVII wieku
w Grabowcu.
Sienno – leży w południowo-zachodniej części powiatu lipskiego, w odległości 54km od
Radomia. Gmina zajmuje 147km2. Mieszkańcy to 6358 osób zamieszkałych w 36
sołectwach. Lasy stanowią 18,3% powierzchni gminy. Jest to obszar bardzo czystego
środowiska obfitującego w grzyby i jagody. Gmina Sienno jest gminą rolniczą z coraz
intensywniej rozwijającym się kierunkiem upraw sadowniczych.
W latach 1939-1948 Sienno było miejscem pobytu i pracy ks. prof. Włodzimierza
Sedlaka, twórcy polskiej bioelektroniki. W dniach 2-3 maja odbywają się Dni Kultury
Sienna,
zaś
w
sierpniu
Mazowieckie
Spotkania
Kapel
Podwórkowych
im. J. Stępniakowskiego. Atrakcją Sienna jest rynek, odnowiony ze środków Unii
Europejskiej, który szczególnie ładnie prezentuje się po zmroku.
Solec nad Wisłą – położony jest w południowo-wschodniej części powiatu lipskiego,
oddalony 67km od Radomia. Zajmuje terytorium 130km2. Teren gminy zamieszkuje 5600
mieszkańców w 21 sołectwach. Lasy zajmują 20,5% powierzchni gminy. Solec nad Wisłą
jest dużym ośrodkiem rekreacyjno-wypoczynkowym. Znajduje się tu rezerwat
„Sadkowice” – ochrona roślinności ciepłolubnej (stepowej) oraz Obszar Krajobrazu
Chronionego „Solec nad Wisłą”. Do najstarszych zabytków Solca nad Wisłą należy kościół
Najświętszej Marii Panny z XIV wieku wybudowany w stylu gotyckim, a w XVI-XVII wieku
przebudowany w stylu późnorenesansowym, kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i d.
klasztor Reformatów wzniesiony w 1627 roku, w stylu wczesnobarokowym oraz
drewniany kościół cmentarny p.w. św. Barbary z początku XVII wieku. W rynku mieści się
odrestaurowany dom z podcieniami z 1787r.
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Tabela 1.
Gmina
1
Chotcza
o funkcji
rolniczej

Ogólna charakterystyka powiatu lipskiego
Powierzchnia (km2 )
2
90
W tym użytki rolne 70,7%
Lasy 15,9%

Ludność
3
2580
29 osób/km2

135
W tym użytki rolne 75%
Lasy 17,8%

5802
43 osoby/km2

104
W tym użytki rolne 80%
Lasy 14,8%

4712
46 osób/km2

147
W tym użytki rolne 76,4%
Lasy 18,3%

6358
43 osoby/km2

130
W tym użytki rolne 68,4%
Lasy 20,5%

5600
43 osoby/km2

135
W tym użytki rolne 76,3%
Lasy 16,5%

11558
86 osób/km2

740 km2
Ogółem Powiat W tym użytki rolne 74,5%
Lasy 19%

36610
50 osób/km2

Ciepielów
o funkcji
rolniczej

Rzeczniów
o funkcji
rolniczej

Sienno
o funkcji
rolniczej

Solec nad
Wisłą
o funkcji
rolniczej

g. m. Lipsko
o funkcji
ośrodka
miejskiego
świadczącego
usługi publiczne
na szczeblu
powiatowym
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Miejscowości
4
Baranów, Białobrzegi, Chotcza, Chotcza Dolna,
Chotcza Górna, Gniazdków, Gustawów Jarentowskie
Pole, Karolów, Kijanka, Kolonia Wola Solecka,
Niemieryczów, Siekierka Nowa, Siekierka Stara,
Tymienica Nowa, Tymienica Stara, Zajączków.
Antoniów-Czerwona, Anusin, Bąkowa, BielanyPasieki, Borowiec, Chotyze, Ciepielów, CiepielówKolonia, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice-Kolonia,
Kałków, Kochanów-Sajdy, Kunegundów-Czarnolas,
Łaziska, Marianki, Kawęczyn, Pcin, Podgórze,
Podolany, Ranachów B, Rekówka, Stare Gardzienice,
Stary Ciepielów, Świesielice, Wielgie, Wólka
Dąbrowska.
Ciecierówka, Dubrawa, Grabowiec, Grechów,
Jelanka, Kotłowacz, Marianów, Michałów, Osinki,
Pasztowa Wola, Pasztowa Wola-Kolonia, Pawliczka,
Płósy, Podkońce, Rzechów-Kolonia, Rzeczniów,
Rzeczniów-Kolonia, Rzeczniówek, Rybiczyzna, Stary
Rzechów, Wincentów, Wólka Modrzejowa, Wólka
Modrzejowa-Kolonia, Zawady.
Adamów, Aleksandrów, Aleksandrów Duży,
Bronisławów, Dąbrówka, Dębowe Pole, Eugeniów,
Gozdawa, Hieronimów, Janów, Jawor Solecki,
Jaworska Wola, Kadłubek, Karolów, Kochanówka,
Krzyżanówka, Leśniczówka, Ludwików, Nowa Wieś,
Nowy Olechów, Osówka, Piasków, Praga Dolna,
Praga Górna, Sienno, Stara Wieś, Stary Olechów,
Tarnówek, Trzemcha Dolna, Trzemcha Górna,
Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie,
Wodąca, Wyględów, Wygoda, Zapusta.
Boiska, Boiska Kolonia, Dziurków, Glina, Kalinówek,
Kępa Piotrowińska, Kłudzie, Kolonia Nadwiślańska,
Las Gliniański, Marianów, Pawłowice, Przedmieście
Bliższe, Przedmieście Dalsze, Sadkowice, Sadkowice
Kolonia, Słuszczyn, Solec nad Wisłą, Wola
Pawłowska, Zemborzyn Drugi, Zemborzyn-Kolonia,
Zemborzyn Pierwszy.
Babilon, Borowo, Boży Dar, Dąbrówka, Długowola
Druga, Długowola Pierwsza, Gołębiów, Gruszczyn,
Helenów, Huta, Jakubówka, Jelonek, Józefów,
Katarzynów, Krępa Górna, Krępa Kościelna,
Leopoldów, Leszczyny, Lipa-Krępa, Lipa-Miklas,
Małgorzacin, Maruszów, Maziarze, Nowa Wieś,
Poręba, Ratyniec, Szymanów, Śląsko, Tomaszówka,
Walentynów, Wiśniówek, Wola Solecka Druga, Wola
Solecka Pierwsza, Wólka, Zofiówka.
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2. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
2.1.

Uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego

Na obszarach objętych ochroną prawną zakazuje się lokowania nowych inwestycji,
które stanowiłyby poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Na tych terenach
wszelka ingerencja człowieka jest zabroniona w celu ochrony cennych walorów przyrody.
Krajowy system obszarów chronionych obejmuje parki narodowe, rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu.

Obszar krajobrazu chronionego
Obszar krajobrazu chronionego „Solec nad Wisłą” obejmuje całą gminę o tej
samej nazwie. Został utworzony na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Radomiu w 1983r. Jego moc prawna została potwierdzona Rozporządzeniem Wojewody
Mazowieckiego z dnia 5 maja 2006r. Całkowita powierzchnia tego obszaru wynosi 13 035
ha. Jest położony nad Wisłą na terenie powiatu lipskiego, w gminach Chotcza i Solec nad
Wisłą. Nadzór nad nim sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.
Obszar ten charakteryzuje się cennymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi,
głównie dzięki malowniczej dolinie rzeki Wisły, która odznacza się szerokim korytem,
licznymi wysepkami i piaszczystymi łachami. Brzegi i terasy zalewowe porośnięte są
wikliną nadrzeczną. Szuwary piaskowe zajęte są przez resztki lasów łęgowych
(wierzbowo - topolowe), zbiorowiska szuwarowe i wodne, a także przez odsypy rzeczne i
wyspy. Zachodni, wysoki brzeg rzeki, pokrywają głębokie jary, wąwozy i przełomy, o
dużych walorach krajobrazowych. W części północno – zachodniej występują dość liczne
cieki i oczka wodne, które wypełniają liczne starorzecza. oraz rozległy i cenny
przyrodniczo kompleks leśny.
Na terenie powiatu lipskiego od dłuższego czasu planuje się utworzenie
Wiślańskiego Parku Krajobrazowego, który swoim zasięgiem obejmowałby
międzywale Wisły na odcinku od Sandomierza do Płocka, ze względu na unikalne walory
ekologiczne i przyrodnicze, które zakwalifikowano do ochrony w skali międzynarodowej.
Teren projektowanego Parku obejmuje bardzo cenne przyrodniczo fragmenty doliny rzeki
Wisły, o naturalnym charakterze i swobodnie płynącej (rzeka nie jest regulowana).
Znajdują się tu wysepki w nurcie i rozgałęzienia, urwiste brzegi oraz starorzecza. Wisła
jako rzeka nizinna odznacza się najwyższym zróżnicowaniem struktury rzecznej i
nadrzecznej.
Dolina środkowej Wisły zasługuje na prawną ochronę głównie ze względu na
ekologiczne i przyrodnicze siedliska roślin i zwierząt. Obszar ten ma charakter unikalny w
skali całego kraju, a nawet odgrywa bardzo szczególną rolę w krajowym i europejskim
systemie obszarów chronionych. Ponadto spełnia warunki międzynarodowego obszaru
wodno – błotnego zgodnie z konwencją Ramsar, którego Polska stała się sygnatariuszem
w 1979r. Stwierdzono tu aż 27 typów siedlisk ochronnych, 85 gatunków roślin, 150
lęgowych chronionych gatunków ptaków. Poza tym występuje tu 21 chronionych
gatunków płazów i gadów oraz 46 (w tym 13 pod ochroną) gatunków ryb i minogów. Dla
ich ochrony zaproponowano utworzenie w granicach parku krajobrazowego 12 nowych
rezerwatów przyrody, 7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i 20 użytków
ekologicznych.
Ponadto występują tu najcenniejsze obszary błotne, bagienne, torfowiska i zbiorniki
wodne. Można spotkać w tym miejscu różne gatunki ptactwa błotnego, które wymagają
siedlisk najbardziej zbliżonych do naturalnych.
Roślinność tu występująca jest charakterystyczna dla koryt rzecznych. Jest to
najlepsze miejsce dla wzrostu wikliny nadrzecznej, zadrzewień łęgowych, zbiorowisk
szuwarowych i wodnych oraz muraw piaskowych na odsypach rzecznych. Natomiast na
terenach oddalonych od koryta rzecznego dominują kompleksy zbiorowisk łąkowych
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wilgotnych i bagiennych, szuwarowo – wodnych, torfowiska, enklawy lasów olsowych i
borów sosnowych oraz zarośla grądowe i pasma roślinności kserotermicznej.
Rezerwaty
Sadkowice
Jedyny w województwie mazowieckim rezerwat roślinności stepowej występuje na
obrzeżach terenów chronionych. Został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia 1977r. Znajduje się na północnym
krańcu wsi Sadkowice i zajmuje powierzchnię 0,9 ha.
Rezerwat obejmuje mały wąwóz, który zbudowany jest z margli kredowych i otwarty do
okolicy rzeki Wisły. Ochroną jest objęta roślinność wykształcona na południowym skłonie
wąwozu. Zbocze porośnięte jest niskimi i zupełnie luźno rozmieszczonymi krzewami:
„berberis vulgaris”, „rosa canina”, „rubiginosa”, „crataegus monogyna” i inne. Pomiędzy
krzewami na słabo utrwalonym podłożu rozkruszonych margli rozwija się murawa
kserotermiczna. Wśród takiej roślinności wyróżniamy „Asteri – Linetum” (zespół lnu
złocistego i astra gawędki) oraz roślinność z rodzaju pontyjsko – panońskiego. Na silnie
nasłonecznionych zboczach wąwozu, na skale wapiennej wytworzyło się zbiorowisko
„stepu kwietnego” z licznymi gatunkami roślin zielonych – aster gawędka, len złocisty,
zawilec wielkokwiatowy, dzwonek syberyjski, fiołek pagórkowaty, jastrzębiec Bauhina,
gorycz silny, wisienka stepowa i niektóre krzewy. Wszystkie wymienione rośliny znajdują
się pod prawną ochroną.
Rezerwat zachwyca swoim bogactwem i urokiem podczas kwitnienia roślin, który
wspaniale wkomponowuje się w krajobraz doliny rzeki Wisły.

Borowiec
Rezerwat położony jest w dolinie rzeki Zwolenki i posiada doskonałe warunki do życia i
rozwoju żółwia błotnego, wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.
Można również zaobserwować tu liczne żeremia bobrów. U ujścia tej nizinnej rzeki
regularnie zalewanej wiosną oraz posiadającej liczne torfianki, ukształtował się
niepowtarzalny układ specyficznych środowisk. Zachowały się tu zbiorowiska leśne
rzadko spotykane w innych częściach Polski. Są to fragmenty olsów oraz lasów łęgowych.
Z roślin zielnych na uwagę zasługują: zawciąg pospolity, osoka aloesowata, widłaki,
grążel żółty, grzybień biały, pełnik europejski, bobrek trójlistkowy, gnidosz bagienny,
siedmiopalecznik błotny, salwinia pływająca, szałwia lepka, storczyki, szalej jadowity,
świbka błotna, wolfia bezkorzeniowa, rzęsa garbata.
Niewątpliwie wyróżniająca się gromada zwierząt to ptaki. Ze względu na wiosenne
wylewy i duże połacie terenów zalewowych występuje tu wiele mięczaków, a to z kolei
powoduje występowanie wielu gatunków ptaków bagienno – błotnych. Na terenie
rezerwatu i w jego okolicach gniazduje około 80 gatunków ptaków, a kilkadziesiąt
zatrzymuje się w okresie wiosennej i jesiennej wędrówki. Z ginących i zagrożonych
gatunków gniazdują tu: bąk, błotniak łąkowy, kropiatka, zielonka, bocian czarny,
sieweczka rzeczna, krwawodziób, derkacz, rybitwa czarna, przepiórka, podróżniczek i
kraska.
Ocenia się, że na tym obszarze występuje ponad 19 gatunków ssaków i tyleż samo
płazów, w tym rzekotka drzewna, żaba śmieszka, ropucha paskówka.
Ze względu na bogactwo gatunkowe i środowiskowe obszar doliny został zaliczony wraz z
doliną pobliskiej Wisły do ważnych przyrodniczo obszarów o znaczeniu międzynarodowym
- Natura 2000.
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Źródełko
Projektowany rezerwat położony jest w Przedmieściu Dalszym. Stanowi ulubione miejsce
wypoczynku mieszkańców Lipska i okolic. Projektowane jest objęcie go ochroną prawną,
jako rezerwat przyrody. Źródła w wywierzysku o powierzchni około 450 m2 położone są
w dolinie rzeki Krępianki na wysokości 140 metrów n.p.m. Wypływ wody ze źródeł,
których jest kilkaset, wynosi około 30 litrów na sekundę. Średnia temperatura wody jest
stała i wynosi od 6 do 8 st. C. Główne źródła w wyniku działalności krasowo erozyjnej w
utworach kredowych cofają się w kierunku północnym i powiększają nieckę wodonośną.
Jakość wody jest bardzo dobra, co potwierdza jej analiza. Woda swoim składem podobna
jest do „Nałęczowianki”. Z mikroelementów najwięcej występuje wapnia i magnezu. Może
być stosowana przy leczeniu przewodu pokarmowego i układu krwionośnego (serca).
Raj
Projektowany rezerwat w miejscu pomiędzy wsią Sadkowice, a Kolonią Raj na stromej
krawędzi doliny Wisły pociętej licznymi wąwozami. Będzie posiadał charakter florystyczny
o powierzchni 21,38 ha.
Florą charakterystyczną dla projektowanego rezerwatu jest roślinność reliktowa. Ponadto
na zboczu wapiennego wąwozu wykształciło się reliktowe zbiorowisko „stepu kwietnego”
z licznymi gatunkami stepowych roślin zielonych, wisienką stepową oraz
kserotermicznymi krzewami. Na obszarze rezerwatu zaobserwowano 291 gatunków
roślin: rośliny naczyniowe i mchy, które zaliczane są do rodzaju pontyjskiego, pontyjsko
– mediterrańskiego i subpontyjskiego.

Ujście Kamiennej
Projektowany rezerwat ornitologiczny z otuliną zajmuje fragment koryta Wisły, o długości
4,4 km. Przy prawym brzegu znajduje się malowniczo położona stała wyspa, okresowo
zalewana wodami Wisły. Będzie on położony na terenie gminy Solec nad Wisłą i
częściowo na prawym brzegu rzeki (woj. lubelskie). Ogólna powierzchnia rezerwatu
będzie wynosiła 293,61 ha.
Elementem środowiska naturalnego tego rezerwatu, o podstawowym znaczeniu są wody
Wisły. Obejmuje nurt rzeki oraz leżące w nim wyspy i ławice piaszczyste. Dno rzeki
pozbawione jest roślinności naczyniowej. Szybko zmieniająca się struktura dna
uniemożliwia zasiedlenie go przez te rośliny. Muliste brzegi wąskiego kanału
oddzielającego wyspę od brzegu zajmuje ubogie zbiorowisko z rzepichą ziemnowodną
„Rorippa amphibia” i mozgą trzcinowatą „Phalaris anindinacea”. Płytkie rozlewiska na
brzegach ławic i lokalne obniżenia na stałych wyspach są siedliskiem wyłącznie roślin
niższych, głównie glonów. Do ciekawszych należy kilkunastocentymetrowa zielenica
„Hydrodic-tyon reticulatum”, masowo rozwijająca się na silnie nagrzewających się
płyciznach.
Charakterystycznym dla nadrzecznych zakrzewień jest zespół „lian” - CuscutoConvolvuletum. Szybka odbudowa zbiorowisk łęgowych jest możliwa, z uwagi na
obecność wielu gatunków charakterystycznych dla tych lasów. Ciągle pojawiają się siewki
topól białej i czarnej Populus alba, Populus nigra oraz wierzby białej Salix alba. W runie
znaczący udział mają: pokrzywa Urtica dioica, chmiel Humulus lupulus, jeżyna popielica
Rubus caesius, żywokost lekarski Symphytum officinale, starzec nadrzeczny Seneciofluviatilis, wyżlin jagodowy Cucubalm baccifer.
Jedynym chronionym gatunkiem rośliny odnalezionym na terenie rezerwatu jest
kruszczyk szerokolistny „Epipactis hellebohne”. Występuje w najwyższej partii wyspy i
jego populacja liczy kilkadziesiąt kwitnących okazów. Gatunki rzadkie reprezentują:
czosnek kątowaty „Allium angulosum”, lepiężnik kutnerowaty „Petasites spurius” i stulisz
sztywny „Sisymbrium strictissimum”.
Na obszarze projektowanego rezerwatu występuje bogata awifauna lęgowa piaszczystych
ławic i mielizn w nurcie Wisły. Znajdują się tu również stanowiska lęgowe wielu
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różnorodnych gatunków ptaków ginących i zagrożonych wyginięciem, takich jak:
siewieczka obrozna, siewieczka rzeczna, rybitwa białoczelna, mewa srebrzysta, mewa
śmieszka, mewa pospolita, brodziec piskliwy. Ponadto teren ten jest najlepszym
miejscem na odpoczynek ptaków wędrownych w Polsce oraz zasiedlających północną
Europę i Azję takich jak: żurawi, siewkowatych, gęsi, bocianów. Zimują tu między innymi
takie gatunki ptaków jak: czapla siwa, bielaczek, cyraneczka, łabędź niemy.
Na niewielkim fragmencie gminy w rejonie sołectwa Kolonia Boiska położony jest
projektowany rezerwat przyrody, który wiąże się z rejonem skarpy nad Wisłą. Obejmuje
on część skarpy nadwiślańskiej na odcinku od Jarentowskiego Pola (gmina Chotcza) w
kierunku południowym do Kolonii Boiska. Występujące tu strome zbocze porozcinane jest
licznymi wąwozami i porośnięte roślinnością kserotermiczną i grądową.
Do atrakcji przyrodniczych na Szlaku Żółwia i Dinozaura należy zaliczyć również leżące
poza powiatem lipskim dwa rezerwaty: „Modrzewie” i „Ulów”, należące do gminy Bałtów.
Modrzewie
Rezerwat utworzony został w latach 70-tych i obejmuje obszar około 5 ha pagórkowatego
terenu, pociętego głębokimi, lessowymi wąwozami o stromych zboczach i porośniętego
wielogatunkowym lasem liściastym z dużym udziałem modrzewia polskiego. Głęboki
miejscami do 20 m, cienisty, wilgotny wąwóz, którego dnem poprowadzono drogę do
Sienna poprzecinany jest płytszymi odnogami. Na drzewostan główny składają się dąb
szypułkowaty i bezszypułkowy, lipa drobnolistna, grab pospolity i modrzew polski.
Ochronie podlegają: parzydło leśne, wawrzynek, wilczełyko, kruszczyk szerokolistny z
rodziny storczykowatych. Niektóre egzemplarze modrzewia polskiego osiągają 310 lat i
wysokość 31-35 metrów. Szczególnie imponująco prezentują się podczas spaceru dnem
najdłuższego wąwozu.

Ulów
Rezerwat jest atrakcją turystyczną znajdującą się na szlaku Żółwia i Dinozaura, który
obejmuje zalewaną okresowo dolinę Kamiennej i otaczającymi ją pociętymi lessowymi
wąwozami z malowniczymi wzgórzami, o wysokości 175-190 m n.p.m. Tworzą go dwa
kompleksy: Zamoście i Strużniak po obu stronach Kamiennej. W efekcie las ma charakter
różnorodny, od postaci świetlistej dąbrowy i muraw kserotermicznych, po wilgotne łęgi.
Na szatę roślinną składa się szereg okazów rzadkich i zagrożonych wymarciem. Na
szczególną uwagę zasługuje wśród występujących tu roślin obuwik pospolity. Ochronie
podlegają: tojad mołdawski, zawilec wielokwiatowy, parzydło leśne, kopytnik pospolity.
Występują tu pomniki przyrody - 8 dębów szypułkowanych, z których największy ma 550
cm obwodu oraz wiąz górski 337cm. Obszar rezerwatu charakteryzuje bardzo bogate
runo leśne.
Na obszarze powiatu lipskiego znajduje się fragment europejskiej sieci ekologicznej
NATURA 2000 obejmujący „Małopolski Przełom Wisły”, w skład którego wchodzą Obszar
Krajobrazu Chronionego Doliny rzeki Zwolenki oraz Obszar Krajobrazu Chronionego Solec
nad Wisłą.
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Obszar NATURA 2000 – Dolina Zwolenki

OSO (ochrona ptaków)
SOO (ochrona siedliska)
Korytarze ekologiczne
Miasta
Województwa
Powiaty
Zbiorniki wodne
Rzeki
Kompleksy leśne
Drogi
Pomniki przyrody
Na obszarze powiatu lipskiego występuje 27 pomników przyrody, które objęte są ochroną
prawną.
Wśród nich wyróżniamy:
§

lipę drobnolistną w wieku 350 lat; znajduje się na placu przy kościele św. Zygmunta
w Siennie,

§

lipę drobnolistną w wieku 200 lat; znajduje się na placu budowlanym – Kijanka gm.
Chotcza,

§

2 dęby szypułkowe w wieku 300 lat w nadleśnictwie Zwoleń – gm. Chotcza,

§

4 dęby szypułkowe w wieku 200, 250 i 300 lat występujące na obszarze nadleśnictwa
Zwoleń, w gminie Ciepielów,

§

lipę drobnolistną w wieku 110 lat występująca na terenie parku wiejskiego
w Bąkowej, w gminie Ciepielów,
23
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§

wiąz szypułkowy w wieku 200 lat znajdujący się w parku zabytkowym w Daniszowie,
w gminie Lipsko,

§

5 lip drobnolistnych w wieku 250, 160, 200 i 360 występujące w parku zabytkowym w
Daniszowie oraz na roli przy drodze w Bożym Darze, w gminie Lipsko,

§

klon srebrzysty w wieku 160 lat znajdujący się w parku zabytkowym w Daniszowie, w
gminie Lipsko,

§

sosnę pospolitą w wieku 210 lat występująca w miejscowości Leszczyny, w gminie
Lipsko,

§

jałowiec pospolity w wieku 150 lat zlokalizowany w miejscowości Walentynów,
w gminie Lipsko,

§

2 dęby szypułkowe w wieku 160 i 260 lat znajdujące się parku zabytkowym
w Krzyżanówce oraz w Adamowie, w gminie Sienno,

§

3 jesiony wyniosłe w wieku
w Krzyżanówce, w gminie Sienno,

§

topolę białą (białodrzew) w wieku 120 lat; znajduje się w parku wiejskim w Raju, po
zachodniej stronie drogi Solec nad Wisłą – Pawłowice, w gminie Solec nad Wisłą,

§

dęba szypułkowego w wieku 250 lat; znajduje się w Raju, po zachodniej stronie drogi
Solec nad Wisłą – Pawłowice, w gminie Solec nad Wisłą,

§

dęba szypułkowego w wieku 300 lat; zlokalizowany jest w Kolonii Raj, na podwórzu
obok Kapliczki, w gminie Solec nad Wisłą,

§

dęba szypułkowego zlokalizowanego na terenie wsi Boiska w gminie Solec nad Wisłą.

2.2.

140

lat

występujące

w

parku

zabytkowym

Dziedzictwo kulturowe

Powiat lipski jest terenem bogatym kulturowo i turystycznie. Znajdują się tu obiekty,
które posiadają dużą wartość kulturową i historyczną. Obiekty te silnie oddziaływują na
tożsamość i więź kulturową społeczności lokalnej powiatu.

Kościół p.w. św. Trójcy w Chotczy,
pierwotnie drewniany, wzmiankowany w
XIV w., którego następcą była świątynia
wzniesiona w 1754r. Obecny kościół
murowany zbudowany w latach 1911-14
według projektu budowniczego Rudolfa
Mejera, zniszczony w czasie walk na
„przyczółku choteckim” w 1944 roku.
Budowla orientalna, jednoprzestrzenna,
oparta na planie prostokąta, z zakrystią
od południa, kryta stropem drewnianym.
Dach dwuspadowy. Rzeźba Chrystusa
Miłosiernego.
W
ostatnich
latach
odbudowano ze zniszczeń kościół parafii
choteckiej.
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Kolumna w Tymienicy z 1701 roku, gm. Chotcza,
opleciona winną latoroślą, stoi na placu kościelnym. Na
kolumnie znajduje się Figurka Niepokalanie Poczętej z
Dzieciątkiem. Na postumencie widnieją dwa herby: Prus
pierwszy, obok którego wyryte są litery A.S. i Nieczuja,
przy którym są litery: B.S., D.S., Z.T., P.Z., P.Z.

Kościół p.w. św. Wojciecha w Wielgiem,
gm. Ciepielów, wg niektórych historyków
został wybudowany pod koniec XVI w. przez
Mikołaja Oleśnickiego i Jana Zawiszę, ok.
400m od istniejącego wówczas kościoła.
Powstanie kościoła wyjaśnia podanie, które
głosi, że dziedzic Wielgiego pokłócił się z
dziedzicem Kietlic i zakazał mu przyjazdu do
modrzewiowego kościoła. Dlatego wybudował
on sobie własną świątynię. Kościół zbudowany
jest z czerwonej cegły palcówki. Dziś można
w nim zobaczyć stary ołtarz – rzeźbiony w
drzewie lipowym i dwa olejne obrazy oraz
figurki świętych. Kościółek otwierany jest raz
w roku w czasie święta Bożego Ciała. Wokół
kościoła, na cmentarzu grzebalnym znajdują
się zabytkowe pomniki z końca XIX wieku.

Synagoga
w
Ciepielowie,
została
zbudowana w 1887 roku, według projektu
Lucjana Mierzejewskiego. Podczas I wojny
światowej, 9 lipca 1915 roku została spalona.
Wyremontowano ją dopiero w 1929 roku.
Podczas II wojny światowej hitlerowcy
zdewastowali synagogę i urządzili w niej
magazyn. Przez wiele lat w budynku synagogi
znajdował się magazyn gminnej spółdzielni.
Obecnie budynek nie jest zagospodarowany.
Murowany budynek synagogi wzniesiono z
czerwonej cegły, przykryty czterospadowym
łamanym dachem polskim, krytym wtórnie
blachą.
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Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w
Lipsku wybudowali w 1614 r. Mikołaj
Oleśnicki i Zofia z Lubomirskich. Świątynia
została
wybudowana
po
porzuceniu
kalwinizmu przez kasztelana radomskiego
Mikołaja Oleśnickiego.
Kościół jest murowany z kamienia
wapiennego i wzmocniony skarpami, na
których widniało 12 herbów. Do dziś
zachowało się tylko 4: na wieży dwa i na
skarpach od strony północnej. Ponad
wielkimi drzwiami znajduje się monogram
Chrystusa Pana IHS i serce oraz
wmurowane herby Dębno i Śreniawa. Pod
nimi umieszczona jest wmurowana tablica
informująca o fundacji i fundatorach
kościoła. Przed wielkim ołtarzem w
kościele znajduje się wejście do grobów.
Po lewej stronie kościoła znajduje się
zasklepiona zakrystia z wyjściem na
cmentarz kościelny. Na zewnątrz kościoła,
za
wielkim
ołtarzem,
domurowano
prawdopodobnie podczas renowacji w
1844 roku kaplicę z „figurą okropnej
roboty” mającą wyobrażać Najświętszą
Pannę. Obecnie jest tam zawieszony
krucyfiks o dość znacznych rozmiarach.

W Krępie Kościelnej, gm. Lipsko, stał
kościół parafialny p.w. Św. Piotra i
Pawła, wzmiankowany już w 1326 r. W
latach
1774-1778
wybudowano
nowy,
drewniany. Na jego miejscu wzniesiono
kościół murowany w latach 1911-1930, który
stoi nadal. Znajduje się w nim kilka cennych
obiektów
sakralnych
przeniesionych
ze
starego kościoła: ołtarz boczny barokowy z II
poł. XVIII wieku (dawny główny), z rzeźbami
Boga Ojca w otoczeniu aniołów, św. Piotra i
Pawła, ołtarzyk późnorenesansowy z I poł.
XVII wieku z rzeźbą św. Anny Samotrzeć,
prospekt organowy z XVIII wieku z rzeźbami
aniołów, chrzcielnica miedziana z XVIII wieku
na postumencie drewnianym i żelaznym
trójnogu, dwie kropielnice miedziane z XVIII
wieku, konfesjonał rokokowy z II poł. XVIII
wieku, 24 barokowe drewniane świeczniki,
rzeźby ludowe - krucyfiks, Matka Boska i św.
Jan, św. Barbara i Stanisław, relikwiarz
srebrny Drzewa Krzyża Św. z końca XVII
wieku.
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Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej
Maryi
Panny
i
Św.
Restytuta w Rzeczniowie wybudowano w
1585 roku. Fundatorem świątyni był Jan
Skarszewski, dziedzic Rzeczniowa. Parafia
powstała w czasie reformacji. Pierwszy
kościół był drewniany, stał blisko 100 lat i
prawdopodobnie uległ pożarowi. Po pożarze
pod koniec XVII wieku, za czasów Króla Jana
III Sobieskiego (1674-1696) zbudowano
kościół
murowany,
fundowany
przez
nieznaną z imienia osobę. W 1905 r. kościół
został
odmalowany
przez
Zdzisława
Lenartowicza z Kielc. Nadano mu kształt
krzyża, którego odnogami są: od południa
kaplica patrona kościoła - św. Restytuta, a
od północy kaplica
Matki Boskiej Bolesnej. Długość świątyni wynosi 29 m, szerokość 18,5 m. Pod kościołem i
kaplicami znajdują się groby. W rzeczniowskiej parafii obchodzone są cztery odpusty,
ustanowione już w XVII w.: św. Restytuta, Niepokalanego Poczęcia N.M., Narodzenia
Matki Bożej i Matki Bożej Różańcowej.
Kopiec Nieznanego Żołnierza - Legionisty
w Grabowcu, gm. Rzeczniów. Napis znajdujący się
na płycie głosi: Żołnierzowi polskiemu szkoły
powszechne - Grabowiec i Dubrawa z 1926 r.

Kościół p.w. św. Zygmunta w Siennie pierwotnie
drewniany wzniesiony przez króla Władysława
Jagiełłę w 1390 roku. Obecnie gotycki, murowany z
cegły ufundowany przez Dobiesława Oleśnickiego.
W II poł. XVIw. zamieniony w zbór kalwiński.
Restaurowany w poł. XIX w. i odbudowany po
zniszczeniach
wojennych
przez
Oskara
Sosnowskiego. Nawa czteroprzęsłowa, wielobocznie
zamknięte prezbiterium i przylegająca zakrystia ze
skarbczykiem na piętrze. Wnętrze kościoła gotyckie,
wyposażenie gotyckie i barokowe. Ołtarz wielki i
trzy
boczne-neogotyckie
z
obrazami
Józefa
Buchbindera. Organy z XIX w. Przy kościele
zabytkowa,
murowana
dzwonnica
i cmentarz
przykościelny.
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W Jaworze Soleckim, gm. Sienno,
znajduje się pomnik Dionizego
Czachowskiego.
Na utwardzonym podłożu postawiono
kamienny
pomnik
w
kształcie
kolumny, zwieńczonej metalowym
krzyżem na kamiennej kuli. Na
płaszczyźnie kolumny wykuta jest
płaskorzeźba orła w koronie nad
dwiema skrzyżowanymi kosami i
wieńcem laurowym.

Pomnik upamiętnia śmierć legendarnego dowódcy powstania styczniowego płk Dionizego
Czachowskiego. Czachowski służył pod rozkazami gen. Mariana Langiewicza. Stoczył
wiele zwycięskich walk, opanował po mistrzowsku wojnę partyzancką „pobił wroga i
znikał”. W 1863 roku jego oddział liczył 650 ludzi. Z 5 na 6 listopada Czachowski
zanocował u córki w Wierzchowiskach. Osaczony przez kozackich dragonów został w
czasie pościgu „zarąbany” pod Jaworem Soleckim dnia 6 listopada 1863 roku. Pochowali
go na cmentarzu w Bukównie koło Radomia.

Zespół klasztorny oo Reformatów
w Solcu nad Wisłą z ciekawym
wirydarzem i podcieniami w ogrodzeniu
– pierwszy w Polsce murowany
(z kamienia)
klasztor
Reformatów,
wzniesiony w 1626 roku jako wotum za
cudowny powrót księcia Krzysztofa
Zbaraskiego starosty soleckiego z
poselstwa
do
Stambułu.
Książę
jako
wotum
przekazał
Krzysztof,
klasztorowi puszkę – kielich, który
otrzymał w darze od sułtana Mustafy I.
Obecnie
puszka
jest
jednym
z ważniejszych
eksponatów
na
wystawie w Muzeum Diecezjalnym w
Sandomierzu.
Ozdobiona
w
późniejszym okresie herbem KORYBUT,
zwraca uwagę misternym wykonaniem.
Dziedziniec prostokątny, obwiedziony
murowanym krużgankiem otwartym do
wnętrza
filarowymi
arkadami,
ze
stacjami Męki Pańskiej.
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Kościół cmentarny p.w. Św. Barbary w
Solcu nad Wisłą jest datowany na koniec
XVI lub
na początek XVII wieku.
Orientowany,
drewniany,
konstrukcji
zrębowej, szalowany. W drugiej połowie
XVIII w. dobudowano część zachodnią.
Wnętrze
nakryte
stropem
ze
skrzywieniami. Wystrój i wyposażenie
kościoła barokowe oraz rokokowe.

Wśród obiektów wpisanych do Centralnego Rejestru Zabytków należą:

Gmina Chotcza
Chotcza
§

kościół par. p.w. św. Trójcy, nr rej.: 824/A/56 z 28.01.1956, 644/A/72 z 14.01.1972
oraz 40/A/80 z 26.04.1980;

§

cmentarz par. rzym.-kat., II poł. XVIIIw., nr rej.: 474/A/91 z 5.11.1991;

Gmina Ciepielów
Bąkowa
§

zespół dworski (park dworki i dwór), XIXw., nr rej.: 142/A z 5.03.1982;

Ciepielów
§

kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża, 1923-39, nr rej.: 338/A z 10.04.1986;

§

synagoga z XIXw., nr rej.: 144/A z 15.03.1982

Łaziska
§

park dworski, poł. XIXw., nr rej.: 739 z 20.12.1957 oraz 350/A/86 z 24.10.1986;

Stary Ciepielów
§

park, XVIII, nr rej.: 742 z 20.12.1957;

Wielgie
§

kościół cmentarny p.w. św. Wojciecha z końca XVIw., nr rej.: 331/A z 21.06.1967
oraz 180/A z 15.10.1982;

§

park z XVIIIw., nr rej.: 745 z 20.12.1957;
Gmina Lipsko

Daniszów
§

park, XVIII/XIXw., nr rej.: 740 z 20.12.1957 oraz 354/A z 4.11.196;
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Krępa Kościelna
§

kościół par. p.w. św. Ap. Piotra i Pawła, 1911-30, nr rej.: 337/A z 10.04.1986;

Lipsko
§

kościół par. p.w. św. Trójcy, nr rej.: 325/A/67 z 15.06.1967 oraz 81/A/81
z 12.03.1981;

Zofiówka
§

dom nr 5, drewniany, koniec XIX w., nr rej.: 126/A z 4.11.1981;
Gmina Rzeczniów

Grabowiec
§

kościół par. p.w. św. Mikołaja, nr rej.: 159/A z 23.06.1967 oraz 63/A z 5.05.1981;

§

dom, ul. Polna 55, drewniany, 1920, nr rej.: 164/A z 30.04.1982;

Rzeczniów
§

zespół kościoła par., I poł. XVIII w., nr rej.: 184 z 11.02.1967 oraz 137/A
z 15.02.1982;

§

kapliczka przydrożna z XVIII w., nr rej.: 825 z 28.01.1959;

§

dom nr 33, drewniany, XIX/XX w., nr rej.: 162/A z 30.04.1982;
Gmina Sienno

Gozdawa
§

cmentarz ewangelicki, nr rej.: 480/A z 5.11.1991;

Hieronimów
§

cmentarz ewangelicko-augsburski, II poł. XIX w., 1944, nr rej.: 481/A z 5.11.1991;

Kadłubek
§

cmentarz ewangelicko-augsburski, II poł. XIX w., 1944, nr rej.: 482/A z 5.11.1991;

Nowa Wieś
§

cmentarz ewangelicko-augsburski z XIX w., 1944, nr rej.: 483/A z 5.11.1991;

Sienno
§

kościół par. p.w. św. Zygmunta,
z 15.03.1982;

nr

rej.:

323/A z 16.06.1967 oraz

§

cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 485/A z 5.11.1991;

§

cmentarz żydowski, 1795-1942, nr rej.: 484/A z 5.11.1991;

147/A

Wola Sienieńska
§

zespół dworski, I poł. XIX w., nr rej.: 518 z 4.12.1957 oraz 54/A z 7.05.1980;

Gmina Solec nad Wisłą
Kolonia Nadwiślańska
§

ruiny kościoła p. w. św. Stanisława „Na Kępie” z XVII w., pocz. XIX w., nr rej.: dec. z
14.09.2004;

Pawłowice
§

zespół kościoła par. p.w. św. Jana Chrzciciela, 1884-85, nr rej.: 339/A z 10.04.1986;
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Raj
§

park z XVIII w., nr rej.: 741 z 20.12.1957;

Solec nad Wisłą
§

kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, nr rej.: 324/A z 15.06.1967 oraz 152/A
z 16.03.1982;

§

kościół cmentarny p.w. św. Barbary, drewniany, nr rej.: 327/A z 15.06.1967 oraz
154/A z 16.03.1982;

§

zespół klasztorny reformatów, nr rej.: 326/A z 15.06.1967 oraz 153/A z 16.03.1982;

§

ruiny zamku, nr rej.: 328/A z 21.06.1967 oraz 155/A z 16.03.1982;

§

dawny ratusz, k. XIX w., nr rej.: 353/A z 24.10.1986;

§

dom podcieniowy, Rynek 10, drewniany, k. XVIII, 1970, nr rej.: 853/A/59
z 29.06.1959, 329/A z 8.05.1972 oraz 156/A z 16.03.1982;

Wola Pawłowska
§

młyn wodny, drewniany, 1916, 1948, nr rej.: 194/A z 15.12.1982.

Wśród walorów antropogenicznych (kulturowych) na Szlaku Żółwia i Dinozaura
największą atrakcją, a zarazem perłą architektoniczną regionu jest niewątpliwie
kilkusetletni Solec nad Wisłą. Architektura soleckich obiektów sakralnych, ruiny zamku
na wzgórzu doskonale wkomponowują się w malowniczą dolinę rzeki Wisły, które
zachwycają swoim urokiem każdego turystę.
Prastary Solec powstał na szlaku handlowym. Badania archeologiczne potwierdziły
istnienie osady w okolicach Solca nad Wisłą już w V tysiącleciu przed naszą erą za czasów
kultury ceramiki wstęgowej (neolit).
Podając historię Solca nad Wisłą mówi się o VIII w. n.e., jako dużym ośrodku
rolniczym. Jednak dopiero z 1136 roku pochodzi wiadomość, że gród solecki stanowił
uposażenie arcybiskupa gnieźnieńskiego. W bliżej nieokreślonych okolicznościach w
wieku XIII, przeszedł w ręce bożogrobców miechowskich. W roku 1325 Solec nad Wisłą
został „wykupiony” przez Władysława Łokietka, jednak dopiero za czasów Kazimierza
Wielkiego miała miejsce lokacja miasta, jego rozplanowanie i budowa gotyckiego zamku.
Przez kolejne lata i kolejnych władców zamek niejednokrotnie modernizowany, głównie z
powodu wprowadzenia broni palnej. W wieku XVII starostwo soleckie obejmuje magnat
książę Krzysztof Zbaraski, który z własnych funduszy przebudował i urządził zamek w
Solcu nad Wisłą. Była to jedna z pierwszych budowli bastionowych na ziemiach polskich.
Obecnie z dawnych umocnień zostały niewiele czytelne ślady. W południowo –
wschodniej części murów odnaleźć można fragmenty ceglano – kamiennych
fundamentów, a w północno – zachodniej niewielkie pozostałości wieży.
Solec nad Wisłą to „miasteczko królewskie”, w którym przywileje władców respektowane
są po czasy teraźniejsze. Historia obdarzyła tę osadę wieloma zabytkami. Do
najciekawszych należą:
1. Zespół klasztorny oo Reformatów z ciekawym wirydarzem i podcieniami w ogrodzeniu
– pierwszy w Polsce murowany (z kamienia) klasztor Reformatów, wzniesiony w 1626
roku jako wotum za cudowny powrót księcia Krzysztofa Zbaraskiego starosty
soleckiego z poselstwa do Stambułu. Książę Krzysztof jako wotum przekazał
klasztorowi puszkę – kielich, który otrzymał w darze od sułtana Mustafy I. Obecnie
puszka jest jednym z ważniejszych eksponatów na wystawie w Muzeum Diecezjalnym
w Sandomierzu. Ozdobiona w późniejszym okresie herbem KORYBUT, zwraca uwagę
misternym wykonaniem.
Herb Zbaraskich – KORYBUT, to krzyż Ziemi Świętej, barwy złotej, stojący
na odwróconym półksiężycu, a wszystko umieszczone na czerwonej barwie. KORYBUT
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symbolizować miał potęgę religii chrześcijańskiej i jej przewagę nad państwem
Osmańskim.
2. Przepiękny kartusz herbowy wieńczy portal prowadzący od ul. Łoteckiego na
dziedziniec klasztoru. Płaskorzeźba podzielona na cztery pola pierwotnie
polichromowane (barwione) przedstawia POGOŃ – herb Ziemi litewskiej, świętego
Jerzego, herb GRZYMAŁA i herb KORYBUT. Jest to jeden z piękniejszych, dobrze
zachowanych kartuszy herbowych w Polsce.
3. Kościół farny pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P z bogatym barokowym ołtarzem
i kaplicą ufundowaną przez królową Jadwigę.
Już w XIII w. prawdopodobnie istniał w Solcu nad Wisłą kościół – świadczą o tym
źródła historyczne. Niewykluczone, że wcześniej istniał kościół grodowy, związany z
grodem arcybiskupów gnieźnieńskich (I poł. XII w.). Budowa murowanego kościoła w
Solcu nad Wisłą wiąże się z terenami miasta lokacyjnego. Kościół ten funkcjonował do
II poł. XVI wieku. Później nastąpiła jego rozbudowa i przebudowa.
4. Kościół przycmentarny drewniany p.w. św. Barbary powstał w końcu XVI lub
na początku XVII wieku i jest jednym z najstarszych zabytków drewnianych na
Mazowszu.
5. Kościół p.w. św. Stanisława w Kolonii Raj wystawiony najprawdopodobniej, jako
drewniana kaplica w XIV w, a następnie murowana z czasów XVIII w. Obiekt ten
związany jest z kultem św. Stanisława.
6. Do ciekawych zabytków architektury i budownictwa zaliczyć można również Dom
podcieniowy tzw. Komendarię z 1787 roku. Pierwotnie obiekt należał do probostwa,
był mieszkaniem duchownego (komendarza), w latach następnych znajdowała
się tu najprawdopodobniej karczma i zajazd. W latach powojennych mieściła się tu
Szkoła Podstawowa. Obecnie znajduje się tam Gminny Ośrodek Kultury.
7. Innym zabytkiem jest budynek plebanii zwany również wikarówką z 1898 roku.
Na szczególną uwagę zasługuje bardzo staranna i interesująca dekoracja murarska
obiektu. Piękne są tutaj detale ciesielskie widocznych na zewnątrz fragmentów więźby
dachowej: dekoracyjne zakończenie krokwi, murłat i płatwi stolcowych.
8. Jeszcze inną budowlę stanowi dom mieszkalny tzw. ARKA, znajdujący się w Solcu nad
Wisłą, przy ul. Łoteckiego. Budowla powstała w latach 1901–1903 na planie
powierzchni 21,5 na 13,0 m. Jest parterowa, całkowicie podpiwniczona sklepionymi
kolebkowo – wielokomorowymi piwnicami z dwukondygnacyjnym użytkowym
poddaszem doświetlonym lukarnami oraz przez okna ścian szczytowych.
9. Nieocenioną wartość historyczną i krajoznawczą posiadają 2 soleckie nekropolie,
na których spoczywają ludzie zasłużeni dla społeczności Powiśla.
10. Bardzo charakterystyczną dla tego terenu jest wielość przydrożnych kapliczek, figur,
świątków, krzyży dziękczynnych i pokutnych. Do najciekawszych na Szlaku Żółwia
i Dinozaura należą znajdujące się w okolicach Solca nad Wisłą figury św. Jana
Nepomucena.
Zasoby dziedzictwa kulturowego powiatu lipskiego posiadają lokalne oraz ogólnokrajowe
znaczenie, ponieważ są one przede wszystkim świadectwem historii i tradycji regionu.
Jeżeli będą odpowiednio zadbane i wyeksponowane mogą przyczynić się do poprawy
wizerunku i podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu. Ma to szczególne znaczenie
na obszarze o unikatowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, gdzie istnieje
możliwość rozwoju turystyki.

2.3.

Turystyka i rekreacja

Ziemia lipska należy do ciekawych i atrakcyjnych zakątków południowo-wschodniej
części województwa mazowieckiego. Ma bogatą historię, posiada wiele zabytków kultury
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oraz cennych osobliwości świata roślinnego i zwierzęcego. Brak uciążliwego dla
środowiska przemysłu sprawił, że teren odznacza się czystym, nieskażonym powietrzem.
Warunki naturalne powiatu dają możliwość organizowania popularnych form
wypoczynku turystyki rowerowej i pieszej. Jest to doskonałe miejsce dla tych, którzy
pragną pożegnać się z wielkim miastem i wybrać się na odpoczynek. Każdy miłośnik
natury i czystego powietrza znajdzie coś ciekawego dla siebie i swoich najbliższych.
O zaplecze noclegowe i gastronomiczne dbają przede wszystkim przydrożne bary,
zajazdy oraz ośrodki wypoczynkowe, których na terenie powiatu jest kilka.
Wśród nich wyróżniamy: hotel w Lipsku, hotel i bar w Gołębiowie, pole namiotowe w
Chotczy,
gospodarstwa
agroturystyczne:
w Krzyżanówce,
Sadkowicach
oraz
w Ciepielowie, Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu
nad Wisłą oraz prywatne ośrodki wypoczynkowe w Solcu nad Wisłą.
Dużą atrakcją powiatu jest dolina Wisły położona na terenie gmin Chotcza i Solec
nad Wisłą. Charakteryzuje się szerokim korytem, licznymi wyspami i piaszczystymi
łachami. Brzegi i tarasy zalewowe porastają wikliny nadrzeczne, resztki lasów łęgowych
(wierzbowo-topolowe), zbiorowiska szuwarowe i wodne, a odsypy rzeczne i wyspy
zajmują szuwary piaskowe. Tak kształtująca się roślinność wpływa na bogactwo awifauny
tego terenu.
Wzdłuż rzek: Kamiennej, Krępianki, Zwolenki, Iłżanki i Wisły, są doskonałe warunki
do spacerów, joggingu, zwiedzania zabytków, obserwacji przyrody, grzybobrania,
łowiectwa, turystyki rowerowej, zbierania ziół, kwiatów polnych, runa leśnego, poznania
kultury lokalnej, fotografowania i malowania.
Na cotygodniowych jarmarkach kupić można płody ziemi z tradycyjnych upraw.
Miejscowe wyroby wędliniarskie o niezwykłych walorach smakowych stanowią atrakcję
regionalną. Tu też produkuje się słynne już w całej Polsce doskonałe białe sery
„Smakowity” Spółki Mleko.

Szlak Żółwia i Dinozaura
Szlak Żółwia i Dinozaura rozciągający się w wzdłuż Małopolskiego Przełomu Wisły,
na styku równiny Radomskiej, obrzeża Gór Świętokrzyskich i Lubelszczyzny, z dala od
zakładów przemysłowych stanowi unikalną enklawę pierwotnej przyrody. Małopolski
Przełom Wisły znalazł się na liście 800 miejsc w Europie środkowo-wschodniej, o
szczególnych walorach przyrodniczych, cennych ze względu na rzadko spotykane w
innych regionach rośliny i zwierzęta. Głównym walorem naszego regionu jest
nienaruszony ekostan. Przyjaźnie otoczone regionami leśnymi i rolnymi z malowniczymi
małymi pólkami, są ostoją rzadkich zwierząt, ptaków i roślin.
Tajemnicza i intrygująca nazwa szlaku powstała ze względu na połączenie miejsc,
w których występowały gady:
-

jeden wymarły – dinozaur (Allozaur), którego odcisk znaleziono w okolicy Bałtowa,
woj. świętokrzyskie,

-

drugi to wymierający żółw błotny ze swoją ostoją, rezerwatem „Borowiec”, woj.
mazowieckie.

80 km trasa szlaku łączy miejscowości znane w całej Polsce tj. Janowiec woj. lubelskie
oraz Bałtów, woj. świętokrzyskie prowadząc przez malownicze tereny Ziemi Lipskiej, woj.
mazowieckie. Szlak ten prowadzi przez 3 województwa, 5 powiatów i 7 gmin. Jest to
szlak rowerowy z możliwością wykorzystania ruchu pieszego i oznakowany kolorem
niebieskim zgodnie z zasadami oznakowania szlaków nizinnych PTTK. Trasa ta daje
połączenie innych szlaków niebieskich PTTK, na odcinkach Góra Kalwaria, Mniszew,
Magnuszew, Kozienice, Czarnolas z Janowcem oraz Bałtów - Święty Krzyż (Góry
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Świętokrzyskie), powodując utworzenie 3-go co do długości szlaku pieszego w Polsce na
odcinku 250 km.
Wsiadając na rower w Solcu nad Wisłą i kierując się w kierunku Janowca mijamy:
Boiska – wieś, która słynie z twórczości ludowej (wycinanki, pajączki, muzyka ludowa,
rzeźby, malarstwo).
Chotczę - wieś odznaczona krzyżem Grunwaldu II klasy. Toczyły się tu w okresie II
wojny światowej walki o przyczółek, walki partyzanckie, stąd liczne miejsca pamięci
składające hołd wszystkim poległym. W pobliżu wału Wiślanego stoi pełna uroku
zabytkowa kaplica wystawiona na miejscu spalonego kościoła. W ołtarzu znajdował się
obraz Matki Boskiej Szkaplerznej.
Gniazdków - wykopaliska archeologiczne ujawniły obecność średniowiecznego grodziska
otoczonego palisadą.
Borowiec – rezerwat żółwia błotnego, stary młyn wodny na rzece Zwolence.
Lucimia – w gminie Przyłęk, słynąca z wyrobów wikliniarskich.
Jadąc rowerem z Solca nad Wisłą do Bałtowa możemy podjechać i obejrzeć
w miejscowości Wola Pawłowska zabytkowy dworek modrzewiowy z początku
XX wieku.
Po przejechaniu następnych kilku kilometrów warto zatrzymać się w miejscowości
Zemborzyn, gdzie na skraju lasu stoi piękny, niewielki kościółek p.w. Św. Mikołaja.
Pierwszy kościół w tej miejscowości wybudowano w 1343 roku.
Źródła historyczne mówią o przejściu oddziałów tatarskich wzdłuż Wisły i osadnictwie
tatarskim. Zemborzyn był również tłem wydarzeń utrwalonych w „Popiołach” Stefana
Żeromskiego.
Podczas wędrówek po szlaku, na uwagę zasługuje również Tarłów – miejscowość
założona w 1550 roku. Można tam zwiedzić: Kościół p.w. św. Trójcy zbudowany z cegły i
kamienia w stylu barokowym na planie krzyża, ufundowany przez Zbigniewa Oleśnickiego
w latach 1641-1647.Warte obejrzenia są ruiny synagogi i kirkut.
Po zwiedzeniu Tarłowa udając się w kierunku Bałtowa mijamy niewielką miejscowość
Potoczek, w której bywał autor „Ferdydurke” – światowej sławy pisarz – Witold
Gombrowicz. W 1922 roku najstarszy brat Witolda, Janusz Gombrowicz poślubił
Franciszkę Kotkowską, właścicielkę majątku w Potoczku. Gombrowiczowie nie zamieszkali
jednak we dworze, ale wybudowali w lesie leśniczówkę w formie dworku. W odwiedziny
do brata przyjeżdżał okresowo Witold Gombrowicz. Niestety, w roku 1987 leśniczówka
została rozebrana.
Największą miejscowością na Szlaku Żółwia i Dinozaura, a zarazem miastem i
stolicą powiatu jest Lipsko, położone w pradolinie rzeki Krępianki na dwóch
wzniesieniach, gdzie na jednym 400 lat temu powstawało miasto, a na drugim 40 lat
temu powstawał przemysł. W Lipsku krzyżują się drogi z Warszawy i Radomia do
Sandomierza z dawnym szlakiem prowadzącym z Szydłowca i Iłży do przeprawy przez
Wisłę. Pierwsze dokumenty potwierdzające istnienie miejscowości pochodzą z 1589 roku.
Lipsko było własnością Denhoffów, Sanguszków i Kochanowskich. Historyczną pamiątką i
godnym uwagi zabytkiem architektonicznym w mieście jest kościół parafialny p.w. Św.
Trójcy z 1614 roku. Lipsko to także miejsce urodzenia Antoniego Gustawa Bema –
znanego historyka literatury polskiej, nauczyciela Stefana Żeromskiego. Jego imię nosi
tutejsza szkoła podstawowa.
Atrakcję turystyczną szlaku stanowią obiekty i budowle zlokalizowane w 2 krańcowych
miejscowościach połączonych oznakowaną trasą. Są to:
1. Bałtów z pierwszym w Polsce „Parkiem Jurajskim” i całą rozwijającą się
infrastrukturą turystyczną. W Bałtowie wartym obejrzenia jest pałac książąt Druckich
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– Lubeckich z XIX wieku oraz stuletni zabytkowy młyn wodny obecnie stanowiący
integralną część Parku Jurajskiego.
2. Janowiec – urokliwie położony w dolinie Wisły. Lokacja w 1537 roku na miejscu wsi
Serokomla. W połowie XVI w. wybudowany zamek Andrzeja i Barbary Firlejów,
kształtem przystosowany do konfiguracji wzgórza. Niegdyś jeden z największych
w Polsce zamków. W 1537 r. Następuje budowa nowego
kościoła
p.w. Św.
Stanisława, a pierwotny kościół zbudowany ok. 1350r. staje się kaplicą.

BURSZTYNOWY SZLAK
W październiku 2007 roku na terenie Ziemi Lipskiej odbyło się
niezwykle ważne dla rozwoju turystyki w regionie przedsięwzięcie
mające
na
celu
postawienie
pierwszych
znaków
kierunkowych
Bursztynowego
Szlaku
na
terenie
województw:
mazowieckiego
i
świętokrzyskiego. Na
uroczystość licznie przybyli turyści z regionu Mazowsza oraz woj.
świętokrzyskiego i małopolskiego, zaproszeni goście ze środowisk
turystycznych oraz przedstawiciele samorządów wojewódzkich,
powiatowych i gminnych z w/w województw. Patronat medialny nad imprezą objęło
Twoje Radio Lipsko.
Uroczystość w Siennie rozpoczęła się przed Urzędem Gminy, gdzie został ustawiony
pierwszy znak szlaku na terenie województwa mazowieckiego, a tym samym Ziemi
Lipskiej. Dodatkowo, na pamiątkę zakopano „kapsułę czasu” upamiętniającą to
wydarzenie.
Szlak Bursztynowy Greenways „Przyroda, tradycja i ludzie”, to polskosłowacko-węgierski projekt ekoturystyczny realizowany wzdłuż cennego przyrodniczo i
kulturowo historycznego traktu od Budapesztu po Morze Bałtyckie. Jego celem jest
ożywienie lokalnych inicjatyw, które łączą ochronę przyrody i poszanowanie dziedzictwa
kulturowego, z działaniami na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Trasa
dziedzictwa, którą tworzy międzynarodowy szlak rowerowy wraz z lokalnymi pętlami
tematycznymi, eksponuje unikalne wartości zakątków Szlaku Bursztynowego, ich
historię, tradycje, bogactwo przyrody, lokalną kuchnię, rzemiosło, sztukę, imprezy i
jarmarki. Szlak Bursztynowy należy do środkowo-wschodnioeuropejskiej sieci zielonych
szlaków „Central and Eastern European Greenways”.
Ruch turystyczny na terenie powiatu lipskiego nie jest zbyt intensywny i należy
przedsięwziąć kroki, które zmieniłyby tę sytuację. Może temu przysłużyć się np. podjęcie
działań w zakresie opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju turystyki w powiecie
lipskim”, który to dokument wyznaczałby niezbędne do realizacji działania w zakresie
rozwoju turystyki w poszczególnych regionach powiatu oraz np. tworzenie i promowanie
produktu turystycznego.

ROWEROWE SZLAKI TURYSTYCZNE
Innym z elementów wpływających na atrakcyjność turystyczną powiatu lipskiego
jest sieć rowerowych szlaków turystycznych, biegnących przez najciekawsze
przyrodniczo i historycznie tereny.
Związek Gmin „Nad Iłżanką” powstał w 1995r. i zrzesza cztery gminy: Chotcza,
Ciepielów (powiat lipski), Kazanów (powiat zwoleński) oraz miasto i gmina Iłża (powiat
radomski). Związek zaprojektował i oznakował turystyczne szlaki rowerowe, które
rozciągają się od Puszczy Iłżeckiej i torfowisk Pakosławia, aż do Małopolskiego Przełomu
Wisły koło Janowca.
Do głównych tras rowerowych przygotowanych przez Związek Gmin „Nad Iłżanką”
należą:
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1) Żółty: Chotcza Józefów – Chotcza Dolna – Gniazdków – Chotcza Józefów (11 km)
oraz drugi odcinek żółtego szlaku w południowo-zachodniej części gminy Ciepielów
2) Czerwony: Chotcza – Gustawów – Tymienica – Ciepielów – Wielgie – Bąkowa Antoniów (33,1km)
3) Zielony: Ciepielów – Chotyze – Łaziska – Wielgie – Kroczów (19 km)
4) Niebieski: Kroczów – Pcin – Ciepielów – Tymienica – Siekierka (16,6 km)
oraz szlaki rowerowe zaprojektowane przez Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział w Lipsku:
5) Niebieski: Borowiec – Chotcza – Boiska – Solec nad Wisłą – Pawłowice – Zemborzyn
(29 km) (jest to odcinek dłuższego szlaku na trasie Janowiec – Bałtów– wzdłuż
wschodniej granicy powiatu)
6) Zielony: Lipsko – Solec nad Wisłą

Szlaki rowerowe powiatu lipskiego wytyczone i oznakowane przez Związek
Gmin „Nad Iłżanką” oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Lipsko

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Solec nad Wisłą „Wisła” w roku 2007 wytyczyło
i oznakowało lokalne szlaki rowerowe przebiegające przez najciekawsze miejsca gminy.
Wśród nich wyróżniamy:
§ czarny szlak: Opole Lubelskie – Solec nad Wisłą - trasa przebiega przez
miejscowości Opole Lubelskie (AL 600-lecia), Łaziska, Janiszów, Kamień, Kępa Gostecka,
Kłudzie, Solec nad Wisłą i liczy 21 km.
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§ niebieski szlak: Sandomierz – Solec nad Wisłą – trasa przebiega przez takie
miejscowości jak: Sandomierz, Ocinek, Kichary, Góry Wysokie, Garbów, Zawichost,
Zawichost – Trójca, Piotrowice, Linów, Maruszów, Dębno, Biedrzychów, Nowe, Słupia
Nadbrzeżna, Mieczysławów, Julianów, Wólka Tarłowska, Tarłów, Janów, Zemborzyn,
Pawłowice, Sadkowice, Raj, Solec nad Wisłą i liczy 74,3 km.
§ niebieski szlak: Żółwia i Dinozaura – trasa przebiega przez miejscowości: Bałtów,
Pętkowice, Potoczek, Tarłów, Zemborzyn, Solec nad Wisłą, Boiska, Chotcza, Borowiec,
Lucimia, Janowiec i liczy około 62 km.
§ szlak regionalny – trasa nadwiślańska lewobrzeżna, która rozpoczyna się mostem na
rzece Kamiennej u jej ujścia do Wisły. Prowadzi ona przez obszar Solca nad Wisłą,
Chotczę-Józefów, skąd prosto na północ do Gniewoszowa, gdzie wraca nad Wisłę. Kończy
się na granicy województwa mazowieckiego za Nowym Duninowem.
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3. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
3.1.

Rzeźba terenu

Powiat lipski położony jest na obszarze trzech jednostek fizjograficznych. Centralny
obszar zajmuje Pogórze Radomskie, południowa część powiatu wkracza na Wyżynę
Opatowską, północna część schodzi do Kotliny Kozienickiej. Przebiegająca południkowo
dolina Wisły oddziela powiat wysoką skarpą od Wyżyny Lubelskiej. Obszar powiatu ma
charakter lekko pofałdowanych pasm i stwarza charakter rozległej równiny schodzącej
tarasami do doliny Wisły.

3.2.

Surowce mineralne

Do głównych kopalin województwa mazowieckiego należą przede wszystkim
czwartorzędowe utwory okruchowe oraz trzeciorzędowe i czwartorzędowe surowce ilaste.
Powiat Lipski dysponuje skromną bazą surowców mineralnych, co wynika ze słabego
rozpoznania geologicznego. Podstawowe znaczenie mają kruszywa naturalne, głównie
piaski i żwiry, zaliczane do kopalin pospolitych.
Udokumentowane złoża przedstawiają poniższe tabele.
Tabela 2.

Kruszywa naturalne [tys. T]

Lp.

Nazwa
złoża

1
2
3
4

Ciepielów
Świesielice
Dębowe Pole
Solec nad
Wisłą
Zajączków

5

Stan
zagospodarowania
złoża
Z
R
P
R

zasoby
geologiczno
bilansowe
320
323
4 339
78

przemysłowe

wydobycie

gmina

-

-

R

632

-

-

Ciepielów
Ciepielów
Sienno
Solec nad
Wisłą
Chotcza

Źródło: Dane z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipskiego

Złoże w Świesielicach zostało wpisane do rejestru obszarów górniczych o nazwie
Świesielice pod numerem: 10-7/1/68.

Tabela 3.

Surowce ilaste ceramiki budowlanej [tys. m3]

Lp.

Nazwa
złoża

Stan zag.
złoża

1

Wielgie

R

zasoby
geologiczno
bilansowe
116

przemysłowe

wydobycie

gmina

-

-

Ciepielów

Źródło: Dane z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipskiego

Tabela 4.

Wapienie i margle [tys. T]

Lp.

Nazwa
złoża

Stan zag.
złoża

1

BałtówTarnówek

R

zasoby
geologiczno
bilansowe
469 004

przemysłowe

wydobycie

gmina

-

-

Sienno

Źródło: Dane z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipskiego
Z – złoże zaniechane,
R – złoże o zasobach szczegółowo rozpoznanych w kategorii (A+B+C1),
P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie.

Do grupy surowców ilastych ceramiki budowlanej zaliczamy różnorodne skały ilaste,
które zarobione z wodą tworzą plastyczną masę, a uformowane z niej i wypalone wyroby
posiadają odpowiednie cechy fizyczne i techniczne.
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3.3.

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów
mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk,
jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i
krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza,
wychodnie skalne, skarpy, kamieńce oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków
roślin i zwierząt, w tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu. W krajobrazie
każdej gminy występują obiekty godne objęciem ochroną w postaci użytków
ekologicznych. Obecnie nie ma udokumentowanych tych form ochrony przyrody.

3.4.

Zasoby wodne

Wody powierzchniowe
Główną rzeką powiatu lipskiego jest rzeka Wisła, która ma na terenie powiatu
cztery lewe dopływy: Krępianka, Kamienna, Iłżanka i Zwolenka. Największym
lewostronnym dopływem jest rzeka Kamienna o długości 156km i powierzchni dorzecza
2007km2. W obszarze powiatu znajduje się tylko dolny odcinek Kamiennej o długości ok.
4km. Lewym dopływem Kamiennej jest rzeka Wolanka, biorąca początek we wsi
Kochanówka. Długość jej wynosi 16km, posiada zlewnie o powierzchni 86km2 z czego w
obrębie powiatu 61km2. Górny odcinek Wolanki jest dobrze rozwinięty przyjmuje szereg
drobnych dopływów. Natomiast od Sienna do Bałtowa płynie głęboko wciętą doliną,
tracąc swoje wody około 3km przed ujściem do Kamiennej, w szczelinach wapiennej jury.
Rzeka Krępianka bierze początek w okolicach Rzechowa, długość od źródła do ujścia
wynosi 32km. Powierzchnia dorzecza wynosi 240,6km2. W górnym odcinku występuje
szereg drobnych cieków wodnych, które łączą się w Rzeczniowie, szerokość dna doliny
waha się od 50 m w Jaworze Soleckim do 500m przy ujściu. W dnie doliny występują
zespoły źródeł znajdujące się u podstawy lewego stoku w miejscowości Papiernia.
Iłżanka ma 65km długości, z czego w granicach powiatu znajduje się odcinek
liczący 26,2km. Obszar dorzecza wynosi 1159km2, a w obrębie powiatu 224km2.
Uregulowanie tej rzeki spowodowało szybki odpływ wody z doliny, co ujemnie wpływa na
jakość życia biologicznego. Dolina Iłżanki ma szerokość do 2 km i głębokość do 30m.
Przyjmuje na swym odcinku szereg prawostronnych strug wodnych. Strugi te występują
wśród podmokłych, zatorfionych den dolinnych. Lewostronne dopływy Iłżanki są krótkie
i odwadniają jedynie wąski pas północnej wysoczyzny. Dla ochrony i zagospodarowania
doliny rzeki Iłżanki został utworzony Związek Gmin „Nad Iłżanką” obejmujący gminy:
Ciepielów, Chotcza, Kazanów, Miasto i Gmina Iłża.
Płynąca wzdłuż północno–wschodniej granicy powiatu rzeka Zwolenka ma długość
31km. W granicach powiatu znajduje się jej dolny odcinek o długości 13,1 km.
Powierzchnia dorzecza Zwolenki w obrębie powiatu wynosi 30,8km2. Dolina na odcinku
Siekierka – Lucimia ma szerokość od 50m do 2000m. Stanowi ona naturalną granicę
gminy Chotcza, jej ujście znajduje się pod Gniazdkowem. Jest nieuregulowana, posiada
liczne starorzecza, odcięte zakola.
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Tabela 5.
Lp.

Charakterystyka morfometryczna rzek i cieków powiatu lipskiego

Nazwa rzeki

Długość rzeki (km)
ogółem
powiat

Odbiornik

Pow. zlewni (km2)
ogółem
powiat

1

Krępianka

32

32

Wisła

268,8

2

Iłżanka

65

26,2

Wisła

1127,4

224

3

Zwolenka

31

13,1

Wisła

230,2

30,8

4

Wisła

1070

27

194424

-

5

Strużanka

-

15,600

-

-

6

Wolanka

-

16

86

61

7

Kosówka
Wschód

-

10,630

Iłżanka

-

-

8

Kosówka
Zachodnia

-

14,500

Kosówka
Wschód

-

-

Morze
Bałtyckie
Iłżanka
Kamienna

240,6

Źródło: Informacje z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipskiego.

Do nielicznych zasobów wodnych zgromadzonych w zbiornikach, należą:
•

zbiornik retencyjny w Lipsku – 3,0830 ha, średnia głębokość około 1m,

•

zbiornik retencyjno - rekreacyjny w Katarzynowie, gm. Lipsko - 2 ha, średnia
głębokość około 1 m,

•

stawy hodowlane w miejscowości Wielgie, gm. Ciepielów - 10 ha,

•

stawy hodowlane w miejscowości Boży Dar, gm. Lipsko - 5 ha,

•

stawy hodowlane w miejscowości Krzyżanówka, gm. Sienno - 5 ha,

•

zbiornik naturalny (pozostałość starorzecza Wisły) w miejscowości Kępa Piotrowińska,
gm. Solec nad Wisłą - 2 ha,

•

zbiornik naturalny (pozostałość starorzecza Wisły) w miejscowości Pawłowice, gm.
Solec na Wisłą - 2 ha.

Wody podziemne
Na terenie powiatu występuje kilka poziomów wód podziemnych: kredowy (GZWP
„Niecka Radomska”) i jurajski („Zbiornik Wierzbica–Ostrowiec”). Z wód podziemnych
korzysta około 70% ludności. Występujące sporadycznie problemy są związane jedynie z
podwyższoną zawartością żelaza i manganu. Zdecydowana większość wód podziemnych
nadaje się do wykorzystania bezpośrednio lub po prostym uzdatnieniu.

Tabela 6.
Charakterystyka głównych zbiorników wód podziemnych na terenie
powiatu lipskiego
Piętro
wodonośne

1
Kredowe

Jurajskie

Nazwa
zbiornika

Numer
zbiornika

Całkowita powierzchnia
(km2)
GZWP

2

ONO

Typ
zbiornika

Średnia
głębokość
ujęć (m)

OWO

3

4

5

6

Niecka
Radomska

405

3 220

400

1 770

Zbiornik
WierzbicaOstrowiec

420

617

175

7

8

9

10

szczel.porowy

200

350

3,65

szczel.krasowy

<100

130

2,44

Źródło: Informacje z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipskiego.
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3.5.

Klimat

Pod względem klimatycznym powiat należy do najbardziej zróżnicowanych regionów
w kraju. Sprzyja temu głównie urozmaicony teren, który wpływa w znacznym stopniu na
przebieg zjawisk meteorologicznych:
•

średnie roczne temperatury: 7,5 - 8,0°C

•

średnie wieloletnie sumy opadów: 550 - 600 mm,

•

średnia liczba dni z pokrywą śnieżną: 70 - 80 dni,

•

przeważający kierunek wiatru: zachodni.

3.6.

Lasy

Lesistość powiatu wynosi obecnie ok. 19% i jest dużo niższa od krajowej (28,5%).
Również znacznie odbiega od średniej europejskiej (wynoszącej 33%), a tym bardziej od
przyjętego w krajach UE wskaźnika kierunkowego (42%). W ogólnej strukturze
powierzchni lasów w powiecie ok. 6,7% stanowią lasy należące do Skarbu Państwa.
Ze względu na stosunkowo niewielką lesistość powiatu roślinność nieleśna pełni
ważną funkcję przyrodniczą. Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe, torfowe i
szuwarowe w dolinach rzek. Uzupełnieniem szaty roślinnej są występujące fragmenty
borów świeżych.
Lasy występują w oddzielonych od siebie kompleksach, zróżnicowanych pod względem
siedliskowym i gatunkowym.
Udzia procentowy lasów w stosunku do gruntów ogó em w gminach powiatu
25%
20%

16%

18%

16%

15%

L ipsk o (gm . I
m .)

Rzeczniów

18%

19%

Sie nno

So lec nad W isłą

15%
10%
5%
0%
Chotcza

Ciepie lów

Lasy odgrywają wiodącą rolę w strukturze przyrodniczej powiatu. Są bowiem
najważniejszym ogniwem wiążącym główne komponenty środowiska przyrodniczego
tworząc węzły ekologiczne, o wybitnych walorach przyrodniczych oraz leśne korytarze
ekologiczne, umożliwiające rozprzestrzenianie się gatunków. Na terenie powiatu nie
występują lasy ochronne.
Obszary leśne spełniają przy tym wielorakie i użyteczne funkcje, począwszy od
ochronnych (zapewniają ochronę pozostałym komponentom przyrody) i gospodarczych
(stanowią źródło surowców dla wielu gałęzi przemysłu), prospołeczne i kulturowe,
których wyrazem jest rosnące zainteresowanie społeczeństwa wypoczynkiem w
środowisku leśnym.
Nadzór nad lasami nie stanowiącymi majątku Skarbu Państwa sprawuje Starosta,
za pośrednictwem leśniczych lasów niepaństwowych, w ramach umów podpisanych z
nadleśnictwami (Nadleśnictwo Marcule obejmuje gminy Rzeczniów i Sienno; Nadleśnictwo
Zwoleń – gminy Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Solec nad Wisłą) i obejmuje: nakazy
wykonania prac właścicielom lasów w czasie obowiązywania planów urządzania lasu,
zabezpieczenie stanu sanitarnego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, prowadzenie
cechowania i ewidencja pozyskiwanego drewna.
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3.7.

Gleby

Ochrona gleb w rozumieniu ustawy POŚ prowadzona jest w ramach ochrony
powierzchni ziemi i polega na utrzymaniu ich wytwórczego wykorzystania oraz
zachowaniu jakości na poziomie ustalonych norm (określonych przez Ministra Środowiska
z dnia 09.09.2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi –
Dz. U. Nr 165, poz. 1359).
Na terenie powiatu przeważają gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym, co
spowodowane jest naturalnym stanem. Odporność gleb na degradacje waha się od
średniej do bardzo małej, a jest to uzależnione od rodzaju gleby macierzystej.
Cały obszar powiatu jest zróżnicowany pod względem klas bonitacyjnych gleb od I
do VI. Sytuacja przedstawia się następująco:
•

gleby klasy I – III, czyli gleby o najwyższej przydatności rolniczej, koncentrują się
głównie w gminach wschodnich i południowych, gleby kl. III występują niewielkimi
płatami,

•

gleby klasy IV są nierównomiernie wykształcone i występują na całym terenie,

•

gleby klasy V i VI – te słabsze gleby mają największy udział w części północnej
powiatu.

Oceny gatunku gleb i ziemi wykonywane są w ramach państwowego monitoringu
ochrony środowiska, przy czym zgodnie z ustawą POŚ okresowe badania jakości
prowadzone są przez Starostę Powiatu, którego zadaniem jest prowadzenie rejestru
terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakościowych.
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4. INFRASTRUKTURA DROGOWA I TECHNICZNA
4.1.

Komunikacja

Powiat lipski posiada dobrze rozbudowaną sieć drogową, w skład której wchodzą:
-

droga krajowa nr 79 Warszawa - Kozienice - Zwoleń - Lipsko - Ożarów - Sandomierz
– Tarnobrzeg – Bytom (w obrębie powiatu dł. drogi wynosi 27,8km),

-

drogi wojewódzkie:
•

747 – Solec nad Wisłą - Lipsko - Pasztowa Wola;

•

754 - Solec nad Wisłą - Pawłowice - Zemborzyn;

•

817 - Kłudzie – Solec nad Wisłą;

•

874 - Gołębiów - Wola Solecka - Boiska - Kłudzie;

•

900 - w Raju od drogi 754 do rzeki Wisły,

których łączna długość wynosi 74,8km
-

oraz drogi powiatowe i gminne.

Tabela 7.
Stary

Wykaz dróg powiatu lipskiego

Lp.

numer
drogi

Nowy
numer
drogi

1.

34 408

1901 W

Grechów – Kotłowacz – Rzeczniów

2.

34 443

3536 W

3.

34 456

4.

Nazwa drogi

Lokalizacja

Długość
(km)

0+000 – 5+600

5,600

Odechów–Kowalków–Sienno-Sarnówek

10+630 –33+120

22,490

3549 W

Chwałowice – Rzeczniów - Ludwików

5+746 – 20+832

15,086

34 457

1902 W

Rzeczniów – Grabowiec - Mołdawa

0+000 – 8+600

8,600

5.

34 458

3550 W

Iłża – Rybiczyzna - Grabowiec

7+229 – 13+171

5,942

6.

34 459

1903 W

Rzeczniów - Grabowiec

0+000 – 3+249

3,249

7.

34 460

1904 W

Marianów - Rybiczyzna

1+939 – 15+130

13,191

8.

34 461

3568 W

Nowe Maziarze - Podkońce

4+050 – 7+367

3,317

9.

34 546

1905 W

Leszczyny – Huta - Lipsko

0+000 – 10+420

10,420

10.

34 555

4519 W

Kazanów - Wielgie

2+000 -

4+297

2,297

11.

34 556

4520 W

Kroczów Mniejszy - Pcin

2+360 -

5+085

2,725

12.

34 557

1906 W

Czerwona - Ciepielów-

0+000 – 14+547

14,547

13.

34 558

1907 W

Bąkowa - Łaziska

0+000 – 2+400

2,400

14.

34 559

1908 W

Wielgie – Łaziska - Gołębiów

0+000 – 12+065

12,065

15.

34 560

1909 W

Ciepielów – Łaziska - Wierzchowiska

0+000 – 11+023

11,023

16.

34 561

1910 W

Bąkowa – do drogi woj. nr 747

0+000 - 6+975

6,975

17.

34 562

1911 W

Jawor Solecki – Pawliczka - Michałów

0+000 – 6+970

6,970

18.

34 563

1912 W

Leszczyny – Krępa Kościelna

0+000 – 5+360

5,360

19.

34 573

4530 W

Babin – Siekierka – Stara Tymienica

3+400 – 6+687

3,287

20.

34 575

1913 W

Ciepielów – Tymienica – Chotcza

0+000 – 15+095

15,095

21

34 576

1914 W

Ciepielów – Świesielice - Tymienica

0+000 – 11+400

11,400

22.

34 577

1915 W

Gustawów - Kijanka

0+000 – 2+638

2,638
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23.

34 578

1937 W

Chotcza Górna - Lucimia

0+000 – 2+920

2,920

24.

34 580

1916 W

Lipsko – Wola Solecka

2+200 – 4+840

2,640

25.

34 581

1917 W

Wola Solecka - Górki

0+000 – 5+770

5,770

26.

34 582

1918 W

Solec nad Wisłą - Boiska –
Górna

27

34 583

1919 W

Jawor Solecki - Sienno

0+000 – 7+290

7,290

28.

34 584

1920 W

Krępa Kościelna – Nowa Wieś

0+000 – 9+600

9,600

29.

34 585

1921 W

Wiśniówek - Leopoldów

0+000 – 4+430

4,430

30.

34 586

1922 W

Sienno – Długowola - Maruszów

0+000 –11+515

11,515

31.

34 587

1923 W

Sienno – Kochanówka - Grabowiec

0+000 – 6+620

6,620

32.

34 588

1924 W

Sienno – Tarnówek - Karolów

0+000 – 3+071

3,071

33.

34 589

1925 W

Eugeniów - Olechów

0+000 – 6+620

6,620

34.

34 590

1926 W

Sienno – Trzemcha - Antoniów

0+000 –5+279

5,279

35.

34 591

1927 W

Sienno – Osówka - Maruszów

0+000 – 11+334

11,334

36.

34 592

1928 W

Dziurków – Słuszczyn - Walentynów

0+000 -

9+490

9,490

37.

34 593

1929 W

Słuszczyn –do drogi 34 594

0+000 – 2+700

2.700

38.

34 594

1930 W

Solec nad Wisłą - Kalinówek - Glina

0+000 –8+452

8,452

39.

34 595

1931 W

Sadkowice I – Sadkowice II

0+000 – 2+700

2,700

40.

34 596

1932 W

Walentynów - Pawłowice

0+000 – 8,900

8,900

41.

34 597

1933 W

Sadkowice – Kępa Piotr. - Pawłowice

0+000 – 7+177

7,177

42.

34 598

1934 W

Pawłowice - Ciszyca

0+000 – 2+880

2,880

43.

34 601

1935 W

Zemborzyn I – Zemborzyn II

0+000 –0+550

0,550

44.

34 454

3547 W

Iłża – Antoniów

11+970-13+146

1,176

Chotcza 5+750 – 14+140

Ogółem

8,390

314,181km

Wykaz dróg powiatowych przebiegających przez obszar miasta Lipsko (ulice)
Lp.

Stary
numer
drogi

1.

34 546

2.

34 580

Nowy
numer
drogi
1905 W
1916 W

Lokalizacja

Długość
(km)

Leszczyny – Huta – Lipsko (Iłżecka)

10+420 –
11+820

1,400

Lipsko – Wola Solecka (ul. Obrońców
Chotczy)

0+000 – 2+200

2,200

Nazwa drogi

Ogółem

3,600 km

RAZEM

317,781km

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
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Mapa dróg powiatu lipskiego
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Na obszarze powiatu lipskiego znajduje się ponad 317km dróg powiatowych,
z czego drogi utwardzone o nawierzchni bitumicznej stanowią ok. 290km, a drogi
nieutwardzone o nawierzchni szutrowej i z gruntu rodzimego ok. 27km.
Istniejąca sieć dróg powiatowych i gminnych zapewnia dojazd do wszystkich
sołectw. W powiecie lipskim znajduje się łącznie 16 mostów, o łącznej długości 526,5m
oraz 167 przepustów drogowych, w większości o średnicy 60-80m.
Do najważniejszych mostów należą:
Ciepielów
- Ciepielów (most żelbetowy) na rzece Iłżance, droga 79;
- w Rekówce (most żelbetowy na drodze gminnej) na rzece Iłżance;
- w Starych Gardzienicach (most drewniany na drodze gminnej) na rzece Iłżance;
- w Świesielicach (most metalowy na drodze powiatowej) na rzece Iłżance;
- w Mariankach (most żelbetowy na drodze powiatowej) na rzece Kosówce.
Lipsko
- m. Lipsko (4 mosty żelbetowe) na rzece Krępiance:
1 na drodze 79, 1 na drodze 747, 2 na drogach lokalnych;
o

Lipa Krępa (most żelbetowy) na rzece Krępiance, na drodze lokalnej;

o

Krępa Kościelna (most żelbetowy) na rzece Krępiance na drodze lokalnej;

o

Zofiówka (most żelbetowy) na rzece Krępiance na drodze lokalnej;

o

Nowa Wieś (most drewniany) na rzece Krępiance na drodze lokalnej.
Solec nad Wisłą

- Solec nad Wisłą i Przedmieście Bliższe (mosty żelbetowe) na rzece Krępiance:
o

2 na drodze 747, 2 na drodze 754, pozostałe na drogach lokalnych;

o

Wola Pawłowska i Zemborzyn (2 mosty żelbetowe) na rzece Kamiennej na drogach
lokalnych;

o

Dziurków (most drewniany) na rzece Krępiance na drodze lokalnej.

Pomimo dobrze rozwiniętego systemu dróg w powiecie, znaczna ich część wymaga
szybkiej modernizacji, która pozwoli na zwiększenie ich nośności i dostosowania do
obowiązujących parametrów i wymagań technicznych.
Od kilku lat wzrosła dynamika wykonywanych prac remontowych, ale z uwagi na
jednoczesny wzrost natężenia ruchu na drogach, nie poprawił się znacząco ich stan. Dla
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, szczególnie na terenach
zabudowanych, konieczna jest budowa chodników i zatok autobusowych. Wszystkie
zadania związane z inwestycjami drogowymi oraz ich bieżącym utrzymaniem realizuje
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku, jako jednostka organizacyjna Starostwa
Powiatowego.

Priorytetowym zadaniem w zakresie infrastruktury drogowej jest planowana
budowa mostu na rzece Wiśle w miejscowości Kamień-Kolonia Nadwiślańska, łączącego
bezpośrednio województwo lubelskie z mazowieckim. Przedsięwzięcie będzie realizowane
w latach 2008-2013, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Zostały powołane zespoły robocze, odpowiedzialne za koordynację przedsięwzięcia po
obu stronach Wisły. Porozumienie w Solcu nad Wisłą podpisały w sierpniu 2007 roku
władze obu województw oraz przedstawiciele władz powiatu lipskiego i radomskiego oraz
gmin: Iłża, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą.
46

Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2008-2020

Przebudowywana droga nr 747 przebiega przez obydwa regiony (Mazowsze i
Lubelszczyzna) i mierzy łącznie 96,5km. Poprzez powiązanie komunikacyjne centralnych
ośrodków regionalnych z pozostałymi obszarami Polski Wschodniej przyczyni się do
uaktywnienia gospodarczego i turystycznego tych terenów. Podniesie również ich rangę w
Europie, jako obszarów posiadających lepszy dostęp do międzynarodowych korytarzy
transportowych sieci TEN-T. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T mają na celu
poprawę dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez
rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.
Samorząd lubelski zrealizuje inwestycję w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej. Jej szacowany koszt to ponad 400 mln zł, z czego 340 mln zł to środki
z funduszy unijnych. Oprócz budowy mostu zostanie przebudowany lubelski odcinek drogi
nr 747, w tym również wybudowane jej fragmenty na nowym przebiegu oraz obwodnice
miejscowości. Samorząd Mazowsza zgłosił do Wojewódzkiego Programu Inwestycyjnego
kwotę 150 mln zł potrzebną na przebudowę drogi nr 747 wiodącej po stronie naszego
regionu od Iłży do przeprawy na Wiśle. Droga uzyska standardowe parametry techniczne
spełniające wymagania ciężkiego ruchu transportowego.
Kolejnymi ważnymi inwestycjami będą budowa obwodnicy miasta Lipska (nazwa
inwestycji: droga usprawniająca przejazd przez miasto Lipsko) i obwodnicy w
miejscowości gminnej Ciepielów na drodze krajowej nr 79. W przypadku tej pierwszej
inwestycji, inwestorem będzie GDDKiA. W gestii Urzędu Miasta i Gminy należy
przygotowanie dokumentacji technicznej, natomiast wykup gruntów pod drogę leży w
gestii Wojewody Mazowieckiego. Inwestycja w całości sfinansowana będzie ze środków
krajowych. Obwodnica będzie przebiegała po zachodniej stronie miasta.
Brak obwodnicy w miejscowości Ciepielów skutkuje brakiem odizolowania ruchu
lokalnego od ruchu regionalnego i ponadregionalnego. Konieczna jest zatem
modernizacja podstawowej sieci drogowej, aby poprawić jej dostępność i zwiększyć
komfort oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Według zapewnień Ministerstwa
Transportu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w roku 2009 ma zostać
oddana do użytku obwodnica odciążająca ruch samochodowy przebiegający przez
centrum Ciepielowa. Jeśli mieszkańcy gminy nie wyrażą sprzeciwu, inwestycja ruszy
zaraz po przekazaniu przez gminę Ciepielów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad przewidzianych na ten cel gruntów. Budowa obwodnicy została wpisana w
dokument planistyczny, czyli plan ogólny zagospodarowania terenu gminy Ciepielów.
Nowa drogowa alternatywa miałaby mieć 1500 metrów długości, a jej trasa
przebiegałaby po wschodniej stronie Ciepielowa.

Transport publiczny
Teren powiatu w zakresie komunikacji publicznej obsługiwany jest przez
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Ostrowiec Św. Oddział PPKS w
Lipsku zapewniając połączenia z Warszawą, Kielcami, Lublinem, Radomiem,
Sandomierzem i Ostrowcem Św., oraz Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji
Samochodowej w Radomiu. Przedsiębiorstwa te posiadają stosowne zezwolenia
i obsługują gminy z terenu całego powiatu. Dodatkowo na terenie powiatu działają dwie
szybkie linie, tj. prywatna M.B.-BUS Buszkiewicz z Olechowa Starego oraz obsługiwana
przez PKS Ostrowiec „zielona linia” kursujące na trasie Lipsko-Radom.
Ponadto dynamicznie rozwija się transport indywidualny.
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4.2.

Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa w gminach należących do powiatu lipskiego jest
obecnie częściowo uregulowana. Stan systemu zaopatrzenia w wodę w gminach na
terenie powiatu lipskiego jest zróżnicowany – część gmin praktycznie zakończyła proces
wodociągowania, dla części dokończenie budowy sieci jest jednym z ważniejszych zadań.
Za niedostateczną uznać należy jednak sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, co
zwiększa zagrożenie zanieczyszczenia środowiska ściekami.
Długość istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie poszczególnych
gmin powiatu lipskiego przedstawia tabela 8.
Tabela 8.

Informacje o długości sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Wyszczególnienie
Chotcza
Ciepielów
Lipsko
Rzeczniów
Sienno
Solec nad Wisłą
Razem
- informacje z gmin

Długość sieci wodociągowej
/km/
70
60,248
61
86,7
117,4
46,3
441,648

Długość sieci kanalizacyjnej
/km/
14,9
3,9
14,8
13,284
10,0
3,6
60,484

Sytuacja w zakresie infrastruktury technicznej w poszczególnych gminach powiatu
przedstawia się następująco:
Chotcza
- sieć wodociągowa
Na terenie gminy znajdują się 2 ujęcia wodne w bardzo dobrym stanie: w Chotczy i
Siekierce o przepustowości 356m3/d.
Długość sieci wodociągowej obecnie wynosi 70km. Z sieci korzysta 100% mieszkańców.
Liczba przyłączeń do sieci to 640.
- sieć kanalizacyjna
Na terenie gminy znajduje się zbiorcza oczyszczalnia ścieków dla budynków Urzędu
Gminy i Zespołu Szkół Samorządowych o przepustowości 2,4m3/d oraz 50
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Długość sieci obecnie wynosi
14,9km. Stan techniczny nie jest zadowalający. Jest to stara, ponad 20-letnia kanalizacja
z przewagą rur żeliwnych.
Ciepielów
- sieć wodociągowa
Na terenie gminy znajduje się sieć wodociągowa w dobrym stanie technicznym
i przepustowości 1428 m³/dobę. Długość sieci wynosi 60,248km. Ilość przyłączy do sieci
to 658.
- sieć kanalizacyjna
Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków w bardzo dobrym stanie
technicznym i przepustowości 150 m³/dobę. Długość sieci kanalizacyjnej, która
zlokalizowana jest tylko w miejscowości Ciepielów, wynosi 3,9km, a ilość przyłączy to
169.
Lipsko
- sieć wodociągowa
Na terenie gminy funkcjonuje sieć wodociągowa, o łącznej długości 60,9km, w tym:
14,5km – miasto; 46,4km – gmina. Ilość przyłączy to 1785.
Sieć wodociągowa w Lipsku ma ok. 40 lat i jej stan jest niezadowalający. W mieście
przeważają rury żeliwne, natomiast na wsiach stan sieci jest lepszy, ponieważ są tam
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nowe rury PCV. Gmina ma pozwolenie na pompowanie 3744m3/d. Ujęcia wodne znajdują
się w Lipsku, Józefowie i Katarzynowie.
- sieć kanalizacyjna
Na terenie gminy znajduje się ponad 20- letnia oczyszczalnia ścieków. Jej stan jest
niezadowalający. Sieć kanalizacyjna zbudowana jest w większości z rur żeliwnych.
Przepustowość sieci to 1950m3/dobę. Planowanym przedsięwzięciem jest przebudowa i
rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków. Będzie to oczyszczalnia oparta o procesy
mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Przepustowość planowanego
obiektu wynosić będzie: Qdsr = 2600 m3/d oraz Qmax = 3120 m3/d. Długość sieci wynosi
14,8km, a ilość przyłączy to 1520. Funkcjonująca oczyszczalnia ścieków przerabia
obecnie ok. 2000 m3/d.
Rzeczniów
- sieć wodociągowa
Na terenie gminy występują 2 ujęcia wodne wód głębinowych tj. w Wólce Modrzejowej i
Rzeczniowie. Ujęcie wody wgłębnej w Wólce Modrzejowej, o wydajności 250m3/dobę i
zasilane jest pompą o mocy 10kW. Natomiast ujęcie w Rzeczniowie o wydajności
700m3/dobę zasilane jest pompą o mocy 18kW. Obydwa ujęcia pokrywają w pełni
gminne zapotrzebowanie m.in. na wodę pitną.
Długość sieci wodociągowej obecnie wynosi 86,7 km, ilość przyłączy prowadzących do
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosi 1101 sztuk. Wszystkie
miejscowości w gminie są zwodociągowane.
- sieć kanalizacyjna
W Rzeczniowie funkcjonuje jedna biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIOBLOK 200, o
przepustowości dochodzącej do 200m3/dobę. Oczyszczalnia obecnie wykorzystana jest w
50%. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na obszarze gminy wynosi 13,284 km, a ilość
mieszkańców z dostępem do sieci kanalizacyjnej wynosi 1366 osób.
Sienno
- sieć wodociągowa
Na terenie gminy znajdują się 4 ujęcia wody:
- Praga Górna o dobrym stanie technicznym i przepustowości 750m3/dobę.
- Jawor Solecki w bardzo dobrym stanie technicznym i przepustowości 150m3/dobę.
- Dębowe Pole w dostatecznym stanie technicznym przeznaczone do likwidacji.
- Jawor Solecki w dobrym stanie technicznym i przepustowości 330m3/dobę.
Stan ogólny sieci wodociągowych w Siennie jest dobry.
Długość sieci wynosi 117,4km i korzysta z nich 31 sołectw, w tym 5725 osób.
- sieć kanalizacyjna
Na terenie gminy znajduje się oczyszczalnia ścieków w dostatecznym stanie technicznym
i przepustowości 300m3/dobę. Jej długość wynosi 10 km i korzystają z niej 2 sołectwa, w
tym 1340 osób.
Solec nad Wisłą
- sieć wodociągowa
Dla zapotrzebowań wodociągów eksploatowane są dwa ujęcia wody:
- wodociąg grupowy Solec nad Wisłą o wydajności 55m3/dobę
- wodociąg grupowy Glina o wydajności 84m3/dobę
Z sieci wodociągowej z obszaru gminy korzysta około 33% mieszkańców, czyli 1908
osób. Długość sieci wynosi 46,3km, a ilość przyłączy to 570.
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- sieć kanalizacyjna
Gmina posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości
200m3/dobę.
Z sieci kanalizacyjnej korzysta około 2,5% mieszkańców, czyli 145 osób.
Długość sieci wynosi 4km, a ilość przyłączeń to 56.
Większość gospodarstw domowych posiada własne przydomowe ujęcia wody w
postaci studni kopanych, które stanowią główne źródło zasilania w wodę, bądź stanowią
dodatkowe zaopatrzenie na cele gospodarczo-rolnicze w gospodarstwach. System wodnościekowy na terenie powiatu nie jest wystarczająco rozwinięty, dlatego też celem
priorytetowym dla gmin powiatu winno być podniesienie stopnia skanalizowania i
zwodociągowania. Modernizacja bądź budowa oczyszczalni ścieków na terenie gmin
będzie miała pozytywne odniesienie w związku z zanieczyszczeniami odprowadzanymi
bezpośrednio do gruntu i jednocześnie wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska, w tym
ochronę gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych.
4.3.

Gospodarka odpadami

W 2003 roku został opracowany „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipskiego”,
natomiast w 2007 roku zaktualizowany został „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu
Lipskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 roku”. Programy te
przedstawiają politykę ekologiczną powiatu oraz ustalają priorytety ekologiczne we
wszystkich dziedzinach ochrony środowiska przyrodniczego.
„Program Ochrony Środowiska…” został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Województwa i przyjęty uchwałą na sesji Rady Powiatu w grudniu 2007 roku. Jednym z
wielu priorytetów ekologicznych ustalonych w w/w dokumencie jest porządkowanie
gospodarki odpadami poprzez:
-

likwidację i rekultywację niewłaściwie urządzonych i eksploatowanych składowisk
odpadów,

-

prowadzenie selektywnej zbiórki i zagospodarowanie odpadów deponowanych na
składowisku,

-

likwidacja tzw. „mogilników”,
wdrożenie systemu ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania.

Na terenie powiatu lipskiego obecnie funkcjonuje jedno składowisko odpadów
komunalnych, w miejscowości Wólka gm. Lipsko – powierzchnia całkowita składowiska
3,93ha; eksploatowana – 1,1ha.
Składowisko przyjmuje odpady wyłącznie z terenu powiatu, wyjątek stanowią 3
gminy, tj. gmina Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą, z których odpady wywożone są na
składowisko w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Składowisko w Wólce posiada odpowiednie zabezpieczenie podłoża. W latach 20042005 przeszło modernizację obejmującą: budowę nowej kwatery o pojemności 20.000
m3. Zgodnie z harmonogramem zawartym w WPGO zamykanie składowisk odpadów
komunalnych na terenie województwa mazowieckiego obejmuje dwa przedziały czasowe
do 2009 i 2014r. Do 2009 roku mają być zlikwidowane wszystkie krajowe wysypiska
odpadów, które nie spełniają przepisów prawa, natomiast do 2014r. planuje się
zamknięcie nieefektywnych i małych lokalnych składowisk odpadów. Gmina Ciepielów jest
w
trakcie
opracowania
dokumentacji
zamknięcia i
rekultywacji
gminnego,
nieuszczelnionego składowiska w Ciepielowie.
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Według danych WIOŚ w powiecie lipskim w roku 2006 wytworzono 15,883 Mg
odpadów niebezpiecznych i 2362,0 Mg odpadów komunalnych. Najwięcej odpadów
poprodukcyjnych powstało w zakładach zlokalizowanych na terenie miasta Lipska.
Na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Lipsko prowadzona jest selektywna zbiórka
odpadów typu workowego, rozmieszczone są również pojemniki na odpady tj. tworzywo
sztuczne, szkło i makulatura. W pozostałych gminach odpady zmieszane gromadzone są
w pojemnikach i wywożone na składowiska.
Odbiorem i transportem odpadów z terenu powiatu zajmują się następujące
przedsiębiorstwa: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku, Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych ATK Recykling w Radomiu, Przedsiębiorstwo „REMONDIS” Sp. z o.o.
Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Usługi Ekologiczne „EKO-JAŚ” Krzysztof Janas,
Garno.

4.4.

Ciepłownictwo

Na terenie powiatu lipskiego funkcjonują przedsiębiorstwa energetyki cieplnej
zajmujące się zorganizowanym systemem zaopatrzenia w ciepło. Kotłownie należą do
poszczególnych zarządców (zakładów pracy lub instytucji, właścicieli domów
wielorodzinnych) oraz właścicieli zabudowy jednorodzinnej. Głównym zarządcą kotłowni
zbiorczych na terenie Lipska jest Przedsiębiorstwo Budowy i Eksploatacji Systemów
Ciepłowniczych „Ekokaloria-Energetyka I” Sp. z o.o., posiadająca 74% udziałów oraz
miasto i gmina Lipsko z 26% udziałem.
Podstawowymi paliwami w tych kotłowniach jest węgiel kamienny i olej opałowy.
Część innych kotłowni posiada ogrzewanie gazowe, część olejowe, dla pozostałych
kotłowni szczególnie na terenach wiejskich paliwem jest węgiel.
Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku wg celu - na koniec 2006 roku wynosiła
ogółem – 20375,0 GJ. Na terenie powiatu według danych Głównego Urzędu
Statystycznego na dzień 31 grudnia 2006r. długość sieci cieplnej przesyłowej wynosiła
2,6km, w tym długość sieci cieplnej połączeń do budynków i innych obiektów wynosiła
1,8km.

4.5.

Elektroenergetyka

Administratorem sieci elektroenergetycznych jest Rejonowy Zakład Energetyczny w
Zwoleniu.
Zasilanie powiatu w energię elektryczną następuje ze stacji elektroenergetycznej
GPZ 110/15kV Lipsko, z której wyprowadzone są ciągi sieciowe średniego napięcia 15kV
do gmin całego powiatu i dostosowywane do odpowiednich wartości napięcia poprzez
szereg stacji transformatorowych 15/0,4 kV rozmieszczonych w każdej miejscowości.
Szacuje się, że na terenie powiatu lipskiego zlokalizowanych jest ok. 400 stacji
transformatorowych.
Funkcjonujący system linii energetycznych i stacji transformatorowych w powiecie
w większości pokrywa potrzeby w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Gminy są
zelektryfikowane, system wymaga jednak ciągłej rozbudowy i modernizacji, szczególnie
w miejscowościach, gdzie intensywnie rozwija się budownictwo i przedsiębiorczość.
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4.6.

Telekomunikacja

Wszystkie
gminy
powiatu
lipskiego
mają
dostęp
do
infrastruktury
telekomunikacyjnej. Na terenie powiatu działają także operatorzy sieci komórkowej (Era
GSM, Plus GSM i Centertel).
W powiecie zlokalizowanych jest 14 masztów telefonii komórkowej:
- w gminie Lipsko - 4 szt.
- w gminie Ciepielów – 6 szt.
- w gminie Solec nad Wisłą – 1 szt.
- w gminie Chotcza – 2 szt.
- w gminie Sienno 1 szt.

4.7.

Infrastruktura kolejowa

Przez teren powiatu nie przebiega linia kolejowa.

4.8.

Sieć gazowa
Obszar powiatu nie jest uzbrojony w sieć gazową.

W celu rozwiązania problemu zaopatrzenia w gaz przewodowy został powołany
Związek Gmin o nazwie Związek Komunalny „Powiśle”. Opracowana i uzgodniona w 1995
roku „Koncepcja Programowa Gazyfikacji” nie doczekała się realizacji, program został
zawieszony z przyczyn ekonomicznych.
Gospodarstwa domowe korzystają z gazu bezprzewodowego, tj. butli gazowych,
których dystrybucją zajmują się indywidualne podmioty. Gaz propan-butan sprzedawany
jest w usytuowanych na terenach gmin powiatu punktach sprzedaży gazu.
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5. GOSPODARKA
5.1.

Gospodarka pozarolnicza

Gospodarkę powiatu lipskiego wyróżnia zróżnicowany profil i w miarę zróżnicowana
struktura. Pomimo tego, że jest powiatem typowo rolniczym, to handel i usługi,
budownictwo i przemysł odgrywają ważną rolę w jego strukturze gospodarczej.
Podlegająca ciągłym zmianom struktura gospodarcza powiatu powoduje
powstawanie nowych jednostek gospodarczych w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów
gospodarczych w powiecie lipskim w 2006 roku wzrosła w porównaniu do roku
poprzedniego o 3,8% i wynosiła 2387. Daje to większą dynamikę niż w byłym
województwie radomskim 0,92% i mazowieckim 1,15%.
Największy udział spośród podmiotów miały handel i naprawy, stanowiące 36,4%
liczby podmiotów ogółem (w województwie mazowieckim 31,7%). Drugą ważną sekcją
jest budownictwo 11% oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 10,8%. Przemysł stanowił 9,8%, obsługa nieruchomości - 5,7%, transport, gospodarka magazynowa i łączność –
4,7%, hotele i restauracje – 2,4%, pośrednictwo finansowe – 2,4%.

Tabela 9.
Podmioty gospodarki narodowej
wybranych sekcji w powiecie lipskim w 2006r.
Wyszczególnienie

Handel i
naprawy

w

rejestrze

REGON

według

Rolnictwo,
leśnictwo i
łowiectwo

Przemysł

Budownictwo

Hotele i
restauracje

Transport,
gospodarka
magazynowa
i łączność

Obsługa
nieruchomości
i firm

68

105

107

27

50

84

17
52
42
49

5
28
36
35

20
40
24
37

1
9
2
13

9
4
10
22

4
11
8
16

31

21

33

4

16

12

259

230

261

56

111

135

miasto i
483
gmina Lipsko
Chotcza
46
Ciepielów
91
Rzeczniów
71
Sienno
113
Solec nad
65
Wisłą
Powiat
869
Lipski
Źródło: dane GUS

Spośród sekcji PKD największą dynamikę w okresie 1995-2006 wykazywały:
rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo (przyrost o 228 podmiotów, co daje 8,4 krotny wzrost w
stosunku do roku 1995), informacja i komunikacja (przyrost o 49 podmiotów, co daje 7,1
krotny wzrost w stosunku do roku 1995) oraz obsługa nieruchomości (przyrost o 53
podmioty, co daje 6,9 krotny wzrost w stosunku do roku 1995).
Najwięcej podmiotów w gminach powiatu lipskiego zanotowano:
•

w mieście i gminie Lipsko

- 1147

•

w gminie Chotcza

- 122

•

w gminie Ciepielów

- 284

•

w gminie Rzeczniów

- 235

•

w gminie Sienno

- 361

•

w gminie Solec nad Wisłą

- 238
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Największy wzrost liczby podmiotów w okresie 2005-2006 w poszczególnych gminach
wykazywały następujące sekcje:
•

w mieście i gminie Lipsko – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami
oraz działalność związana z rekultywacją – 50% z 2 podmiotów w 2005 roku do 3
podmiotów w 2006 roku, rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - 13% z 60 podmiotów w
2005 roku do 68 podmiotów w 2006 roku;

•

gmina Chotcza – rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo – 6,25% z 16 podmiotów w 2005
roku do 17 podmiotów w 2006 roku;

•

gmina Ciepielów – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi – 33% z 3 podmiotów w 2005 roku do 4 podmiotów w 2006 roku,
informacja i komunikacja – 33% z 3 podmiotów w 2005 roku do 4 podmiotów w 2006
roku;

•

gmina Rzeczniów – transport i gospodarka magazynowa – 100% z 1 podmiotu w
2005 roku do 2 podmiotów w 2006 roku, rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo – 16,7% z
36 podmiotów w 2005 roku do 42 podmiotów w 2006 roku;

•

gmina Sienno – budownictwo – 32% z 28 podmiotów w 2005 roku do 37 podmiotów
w 2006 roku, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca –
13,3% z 15 podmiotów w 2005 roku do 17 podmiotów w 2006 roku;

•

gmina Solec nad Wisłą – informacja i komunikacja – 25% z 4 podmiotów w 2005 do
5 podmiotów w 2006 roku, administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne 21,4%.

Podmioty gospodarcze powiatu lipskiego stanowią 0,5% podmiotów zlokalizowanych
w województwie mazowieckim i 4% podmiotów z byłego województwa radomskiego. Od
roku 1995, przyjętego za bazowy, nastąpił wzrost liczby podmiotów o 80%.
W sektorze publicznym działa 5,5% podmiotów, pozostałe w sektorze prywatnym.
W powiecie lipskim działa jedna państwowa spółka handlowa. W sektorze
prywatnym zdecydowaną większość stanowią podmioty gospodarcze prowadzone przez
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 1987. Funkcjonuje 33 spółki
handlowe, 2 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego, 21 spółdzielni, 3
fundacje oraz 75 stowarzyszeń i organizacji społecznych. Mimo znacznej przewagi liczby
podmiotów po stronie sektora prywatnego, pracujący w tym sektorze stanowią 34,6%
ogółu zatrudnionych.
Ponieważ wnioskowanie o liczbie podmiotów rzeczywiście funkcjonujących na
podstawie liczby podmiotów rejestrowanych w systemie REGON obarczona jest dużym
błędem, aby otrzymać obraz gospodarki powiatu bliższy rzeczywistości, dane te
skonfrontować należy z informacjami o zatrudnieniu w poszczególnych branżach.
Branże tworzące najwięcej miejsc pracy w powiecie (bez uwzględnienia rolnictwa
indywidualnego), to sektor usługowy – usługi nierynkowe.

Tabela 10.
2006r.

Pracujący według rodzajów działalności w powiecie lipskim w

Gmina

Powiat Lipski

Sektor
rolniczy

Sektor
przemysłowy

Sektor usługowy
– usługi
rynkowe

Sektor usługowy –
usługi nierynkowe

Ogółem

9893

865

658

2084

13500

Źródło: dane GUS
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Czołową pozycję wśród przedsiębiorstw powiatu lipskiego zajmują następujące firmy
(przedstawione w podziale na poszczególne gminy):
GMINA CHOTCZA
•

Sklep spożywczo-przemysłowy - Bielec Halina, Chotcza Dolna,

•

Sklep spożywczo-przemysłowy - Borek Magdalena, Chotcza Dolna,

•

PHU Anpol - Anna Bebel, Chotcza Górna,

•

Sklep przemysłowy - Rudolf Stanisław, Chotcza Józefów,

•

Usługi remontowo - budowlane - Rybak M., Chotcza Józefów,

•

Sklep odzieżowy, Chotcza Józefów,

•

Sklep wielobranżowy - Świątek Ryszard, Chotcza Józefów.

GMINA CIEPIELÓW
•

P.P.H.U. „ROL-MOT” w Ciepielowie, przemysł metalowy – produkcja regałów do
archiwów, sprzedaż ciągników, maszyn, części i art. rolniczych, sieć sklepów,

•

Zakład Instalacji Wodno - Kanalizacyjnej i C.O. w Ciepielowie – Dygas Sp. z o.o.,

•

Z.H.U.P. „ALUMEX” w Ciepielowie - produkcja stolarki aluminiowej m.in. okna, drzwi,
ogrody zimowe, witryny,

•

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Wielgie - sieć sklepów,

•

Firma P.H.U. „Jamka” – Zygmunt Jacek Jamka - sieć sklepów, agroturystyka,

•

Stacja obsługi samochodów Marek Wesołowski – przeglądy, naprawa, inst. gazu,

•

„ARBUD” – Firma budowlana i dom weselny – Krzysztof Rogoziński, Kałków,

•

Liczne sklepy i małe przedsiębiorstwa.

MIASTO I GMINA LIPSKO
•

Firma KINGSPAN - zajmująca się produkcją płyt warstwowych (inwestor irlandzki),

•

SCANDIC FOOD - zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego (inwestor duński),

•

PPUH „Marbet” - przemysł metalowy,

•

GOMAR - zakład przetwórstwa owocowo – warzywnego,

•

MLEKO sp. z o.o. - zakład przetwórstwa mleka,

•

PUBLIMA - zakład przetwórstwa mięsnego z siecią hurtowni,

•

PPHU „Unimar” - przemysł metalowy,

•

Liczne sklepy i małe przedsiębiorstwa.

GMINA RZECZNIÓW
•

Zakład Gospodarczy Użyteczności Publicznej,

•

Zakłady branży drzewnej – 9 podmiotów,

•

Liczne sklepy i małe przedsiębiorstwa.
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GMINA SIENNO
•

Zakład Usług Komunalnych w Siennie,

•

„Rolko” Andrzej Kołton - nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane,

•

Liczne sklepy i małe przedsiębiorstwa.

GMINA SOLEC NAD WISŁĄ
•
•

„PIS” FH Sklep Spożywczy nr 1 - S. Stasiek w Sadkowicach,
„Majka” Sklep AGD - M. Fryziel w Solcu nad Wisłą,

•

Bar „Pod Modrzewiem” w Pawłowicach,

•

„Powiślanka” Restauracja w Solcu nad Wisłą,

•

PPUH „ROJA” S.C. w Pawłowicach – Romuald Kowaleczko, Marianna Więcław Handel
nawozami, środkami ochrony roślin, nasionami skup i sprzedaż płodów rolnych,

•

PPHU „Sofrut" - U. Sosnowska w Glinie,

•

PPHU „Zgodzio” - A. Zgoda w Raju,

•

Dystrybucja Wapna Nawozowego - W. Pluta, Zemborzyn Drugi,

•

Sklepy spożywczo – przemysłowe: A. Iwan w Solcu nad Wisłą, A. Sulińska w Glinie,
H. Borowiec w Zemborzynie Pierwszym, J. Poziomek w Zemborzynie Pierwszym,
K. Binerat w Łuszczynie, R. Sajnóg w Dziurkowie, T. Michałek w Dziurkowie, M. Burek
w Sadkowicach Kolonii.

Na terenie powiatu lipskiego funkcjonuje wiele firm prowadzących międzynarodowe
usługi transportowe oraz wiele sklepów ogólnospożywczych.

Instytucje otoczenia rynkowego
Ważną rolę w gospodarce powiatu lipskiego odgrywają wszelkiego rodzaju instytucje
otoczenia rynku, ukierunkowane przede wszystkim na rozwój i podniesienie jakości życia
naszej społeczności.
Są to m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje i urzędy, organizacje
i stowarzyszenia. Należą do nich:
•

Bank Pekao S.A. I Oddział w Lipsku

•

Bank PKO BP SA Oddział 1 w Lipsku

•

Bank Spółdzielczy w Lipsku

•

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Rzeczniowie

•

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Siennie

•

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Ciepielowie

•

Bank Spółdzielczy w Lipsku Oddział w Solcu nad Wisłą

•

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Filia Chotcza-Józefów

•

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Oddział w Ciepielowie

•

Urząd Pocztowy Chotcza-Józefów

•

Urząd Pocztowy w Rzeczniowie

•

Urząd Pocztowy w Siennie
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•

Urząd Pocztowy w Solcu nad Wisłą

•

Urząd Pocztowy w Lipsku

•

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowa „Wesoła” SKOK w Lipsku

•

Sąd Rejonowy z V Wydziałem Ksiąg Wieczystych w Lipsku

•

Prokuratura Rejonowa

•

Inspektorat ZUS

•

Inspektorat KRUS

•

Kancelaria Notarialna

•

PZU S.A. Inspektorat w Lipsku

•

ZUiR Compensa,

•

ZUiR Warta,

•

ZUiR Uniqa,

•

ZUiR Cigna,

•

Powiatowa Inspekcja Sanitarna,

•

Powiatowa Inspekcja Ochrony Roślin,

•

Państwowa Straż Pożarna,

•

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna,

•

Komenda Powiatowa Policji,

•

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

•

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

•

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipsku

•

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczna” w Lipsku

•

Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
- Dworzec Autobusowy w Lipsku

5.2.

Rolnictwo

Rolnictwo, jako jeden z działów gospodarki narodowej, należy do najstarszych
dziedzin wytwórczości materialnej człowieka i spełnia trzy podstawowe funkcje:
- ekonomiczną – polegająca na produkcji żywności i pasz, wytwarzaniu surowców dla
przemysłu przetwórczego, udział w tworzeniu PKB,
- społeczną – poprzez zapewnienie społeczeństwu miejsc pracy,
- przestrzenną – polegającą na przekształcaniu krajobrazu naturalnego w rolniczy.
Ze względu na niedostępność do aktualnych danych statystycznych ocena obecnej
sytuacji rolnictwa jest utrudniona. Po raz ostatni szczegółowych informacji dostarczył
przeprowadzony w 2002 roku Powszechny Spis Rolny.
Rozwój rolnictwa na danym terenie zależy od warunków przyrodniczych (klimat,
ukształtowanie terenu i gleby) oraz pozaprzyrodniczych (struktura wielkości gospodarstw
rolnych, forma własności gospodarstw oraz mechanizacja rolnictwa) jakie na nim
występują.
Cały obszar powiatu jest zróżnicowany pod względem klas bonitacyjnych gleb od I
do VI. Gleby o najwyższej przydatności rolniczej tj. klasy I – III koncentrują się głównie
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w gminach wschodnich i południowych. Gleby klasy III występują niewielkimi płatami,
natomiast nieco więcej jest gleb klasy IV, które nierównomiernie wykształcone występują
na całym obszarze. Gleby słabe klasy V i VI mają największy udział w części północnej
powiatu.
Stan i jakość gleb decydują o uprawianych roślinach i o wielkości zbiorów.
W strukturze zasiewów (wg Powszechnego Spisu Rolnego 2002) na terenie całego
powiatu największą powierzchnię zajmują zboża, zwłaszcza mieszanki zbożowe jare –
5.676ha, żyto – 4.931ha, owies – 4.682ha, pszenżyto – 4.305ha oraz ziemniaki –
2.600ha.
Na koniec 2007 roku użytki rolne w powiecie lipskim wynosiły 55201 ha, co stanowi
75% powierzchni powiatu. Najwięcej w użytkach rolnych jest gruntów ornych – 480674
ha, łąki i pastwiska zajmują 4871 ha, sady 2266 ha. Powierzchnia lasów w ogólnej
powierzchni gminy zajmuje 12947 ha, natomiast pozostałych gruntów - 5924 ha.

Tabela 11.
Wyszczególnienie

Użytkowanie gruntów w powiecie lipskim w 2007 roku
Powierzchnia
ogólna (ha)

Użytki rolne
razem
55201

grunty
orne
48064

sady

łąki

pastwiska

Lasy

Pozostałe
grunty

Powiat ogółem

74072

2266

2884

1987

12947

5924

gm. Chotcza

8989

6359

4903

130

817

509

1427

1203

gm. Ciepielów

13508

10111

8616

177

911

407

2400

997

m.gm. Lipsko

13526

10411

8963

856

306

186

2228

987

gm. Rzeczniów

10339

8287

7692

139

297

159

1535

517

gm. Sienno

14740

11268

10426

554

130

158

2696

776

gm. Solec nad
Wisłą

12970

8865

7464

410

423

568

2661

1444

Źródło: Dane uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Lipsku
Struktura obszarowa powiatu
8%
17%

75%

użytki rolne

lasy

pozostałe grunty

Typową formą własności gruntów rolnych w powiecie lipskim są gospodarstwa
indywidualne, których łączna ilość wynosi 8076. Najwięcej gospodarstw jest w przedziale
od 5-10 ha – 2582 szt., a najmniej gospodarstw od 1 - 2 ha - tylko 930.
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Tabela 12.

Liczba gospodarstw rolnych w powiecie lipskim w 2002r.

Wyszczególnienie

Razem

Liczba
gospodarstw

Liczba gospodarstw o powierzchni
do 1ha

8076

1-2 ha

1024

930

2-5 ha
2315

5-10 ha
2582

pow.10 ha
1225

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2002

Na podstawie danych ze Spisu Powszechnego 2002 w powiecie lipskim największa
liczba gospodarstw zajmuje się hodowlą trzody chlewnej - 36486 szt., bydła - 13010szt.
w tym krowy mleczne 8744szt., najmniej zaś owcami – 60 szt. Drób stanowi ok. 348.000
szt.
Powiat lipski przoduje na Mazowszu w uprawie wiśni. Gatunek ten jest uprawiany
na powierzchni około 1700ha w takich miejscowościach jak: Sienno, Ludwików,
Bronisławów, Nowa Wieś, Wygoda, Janów, Gozdawa, Wierzchowiska, Jaworska Wola,
Rzeczniów, Rzeczniówek, Pawliczka, Józefów, Długowola, Walentynów, Władysławów,
Maruszów, Lipsko, Śląsko, Jelonek, Białobrzegi, Jarentowskie Pole, Glina, Pawłowice,
Sadkowice oraz niewielkie ilości w gminie Ciepielów. Podstawową odmianą jest
„Łutówka”. Odmiana ta stanowi ponad 85% nasadzeń. Pozostałe odmiany to wiśnie
sokowe. Wymagania odbiorców, głównie zachodnich powodują, że rośnie zainteresowanie
nową odmianą „Debreceni Botermo”, o pięknych i smacznych owocach oraz odmianą
Koral, o podobnych właściwościach. W ostatnich latach obserwuje się wolniejsze tempo
nasadzeń i coraz częściej, producenci zanim założą nowe sady starają się ustalić kierunek
zagospodarowania owoców, co wiąże się z wyborem odpowiednich odmian.
Dużym zainteresowaniem producentów wiśni cieszą się odmiany rodzime
szczególnie „Nadwiślanka”, która została zgłoszona do rejestru nazw chronionych.
Kolejną szansą lipskiego rolnictwa może stać się rozwój pszczelarstwa, który
stanowi specyficzną gałąź produkcji zwierzęcej. Wg danych z Powszechnego Spisu
Rolnego 2002 mieszkańcy powiatu posiadali około 4200 pni pszczelich, zlokalizowanych
głównie na terenie gmin: Lipsko i Sienno. Można zatem stwierdzić, że taka koncentracja
pszczelarstwa z pewnością stawia powiat lipski w czołówce krajowej. Podstawową
przyczyną takiego stanu rzeczy jest tradycja związana z koncentracją upraw roślin
miododajnych – głównie gryki i sadów wiśniowych.
Pomoc doradcza dla rolników
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie,
Oddział w Radomiu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lipsku
Działalność doradcza MODR przede wszystkim ukierunkowana jest na poprawę
konkurencyjności polskiego sektora rolnego, poprawę warunków pracy i życia na
polskiej wsi, podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszarów
wiejskich województwa mazowieckiego. Kierunki działania tej instytucji głównie
wynikają ze Strategii Rozwoju Mazowsza, aktualnie obowiązujących programów rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich oraz aktualnych potrzeb i oczekiwań społeczności
wiejskiej.
Główne zadania i kierunki działania:
§

prowadzenie doradztwa i organizowanie szkoleń w zakresie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich, organizacji grup producenckich, ekologii i ochrony środowiska,
w tym programów rolno-środowiskowych, ekonomiki, rachunkowości i organizacji
gospodarstw rolnych, zachowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wsi
mazowieckiej, wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki, nowoczesnych
technologii produkcji rolnej, zachowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wsi
mazowieckiej,
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§

wsparcie i organizacja działań ukierunkowanych na rozwój pozarolniczych form
aktywności gospodarczej mieszkańców mazowieckiej wsi,

§

udzielanie pomocy producentom sektora rolnego w wypełnianiu dokumentów
niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc finansową ze środków z funduszy Unii
Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,

§

działalność wydawnicza i informacyjna,

§

organizacja wystaw, kiermaszów, targów, konferencji i innych przedsięwzięć
upowszechniających najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki rolniczej.
Mazowiecka Izba Rolnicza, Rada Powiatowa w Lipsku

Izba jest jednostką organizacyjną, której działalność nastawiona jest na rozwiązywanie
problemów rolnictwa oraz reprezentację interesów zrzeszonych w niej podmiotów.
Do głównych zadań Izby należy między innymi:
§

sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku
rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu
terytorialnego,

§

prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu
płodów rolnych i produktów rolnych,

§

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby
producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców,

§

doradztwo w zakresie działalności rolniczej wiejskiego gospodarstwa domowego oraz
uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,
podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,

§
§

działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności
rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie,

§
§
§

kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych,
inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie
i stowarzyszeń producentów rolnych,
rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,

§

działanie na rzecz poprawy opłacalności produkcji rolnej.

zrzeszeń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Biuro Powiatowe w Lipsku
ARiMR wspiera działania, które służą rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja
zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
oraz udziela pomocy ze środków krajowych. W związku z tym dokonuje transferów
finansowych dla większości działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i funduszy
strukturalnych. Z pomocy doradczej i finansowej korzystają przede wszystkim rolnicy i
przedsiębiorcy sektora rolnego oraz grupy producentów.
Kierunki i zadania ARiMR prowadzi między innymi w zakresie:
§

płatności bezpośrednich,

§
§

udzielania pomocy grupom producenckim owoców i warzyw,
rent strukturalnych,

§
§

dostosowywania gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej,
wspierania przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt,

§

wspierania działalności
gospodarowania,

§

dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i obrotowych w rolnictwie,
przetwórstwie rolno- spożywczym i usługach dla rolnictwa,

rolniczej

na

obszarach
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§

gwarancje i poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych w rolnictwie i przetwórstwie
rolno – spożywczym.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipsku
W powiecie lipskim prowadzi działalność Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
zakresie ochrony zwierząt i zdrowia publicznego. Zadania te obejmują w szczególności
zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz likwidację ognisk ich występowania,
monitorowanie zakażeń zwierząt, badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia
zwierzęcego, prowadzenie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu
oraz
jakością
zdrowotną
materiału
biologicznego,
przeprowadzanie
kontroli
weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o
kontroli weterynaryjnej w handlu.
Na szczeblu powiatu właściwym organem do wykonywania zadań Inspekcji
Weterynaryjnej jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, jako organ administracji
niezespolonej, podległy Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lipsku
Do głównych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w
Lipsku w szczególności należą następujące urzędowe działania:
W ramach nadzoru nad zdrowiem roślin m.in.:
-

kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby
oraz środków transportu, i wydawanie świadectw fitosanitarnych,

-

ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji
tych organizmów,

-

ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych, a
także zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się,

-

prowadzenie rejestru przedsiębiorców,

-

pobieranie prób
przedmiotów.

do

badań

laboratoryjnych

roślin,

produktów

roślinnych

lub

W ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin m.in.:
-

kontrole obrotu środkami ochrony roślin i materiałem siewnym zawierającym środki
ochrony roślin,

-

kontrola jakości środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu,

-

kontrole jednostek organizacyjnych upoważnionych do wykonywania badań sprzętu
do stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad wykonywaniem tych badań i
stanem technicznym tego sprzętu,

-

pobieranie prób płodów rolnych na pozostałości środków ochrony roślin.

W ramach nadzoru nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym:
-

ocena polowa materiału siewnego,

-

kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania,
oceny, przechowywania i obrotu materiałem siewnym, w tym modyfikowanym
genetycznie,

-

wydawanie urzędowych etykiet i plomb,

-

kontrola materiału siewnego wwożonego z państw trzecich oraz ustalanie stopni
kwalifikacji tego materiału,
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-

wydawanie pozwoleń w sprawie zastosowania w rolnictwie ekologicznym materiału
siewnego, który nie został wytworzony przy użyciu metod ekologicznych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

KRUS realizuje zadania wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
w tym m.in. obsługi rolników w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem
społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie, przyznawania i wypłaty
świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego,
chorobowego i macierzyńskiego, prowadzenia działalności prewencyjnej na rzecz
upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz
eliminowania zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników, prowadzenia dobrowolnej,
nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS,
zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo niezdolnych do pracy w
gospodarstwie rolnym.
Od 1997 roku KRUS prowadzi odrębny dwuinstancyjny system orzecznictwa
lekarskiego w związku z ustalaniem prawa ubezpieczonych w KRUS do świadczeń
zależnych od niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub medycznej oceny stanu
zdrowia. Z dniem wejścia Polski do UE Kasa realizuje zadania związane z koordynacją
zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej.
Kasa realizuje wiele dodatkowych zadań zleconych przez państwo, m.in. wypłaca
tzw. krajowe renty strukturalne, realizuje świadczenia kombatanckie dla inwalidów
wojennych, obsługuje ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników, emerytów i
rencistów, a także członków ich rodzin, pełniąc zarazem na rzecz NFZ funkcję płatnika
składek na to ubezpieczenie. Więcej o ubezpieczeniu zdrowotnym rolników, domowników,
emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin, a także o
dodatkowych świadczeniach zlecanych KRUS do realizacji, w tematycznym dziale:
Zadania KRUS - menu: informacje ogólne.
Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Lipsku
Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest prowadzenie działalności handlowej
ciągnikami, sprzętem rolniczym, innymi urządzeniami i częściami zamiennymi produkcji
krajowej i z importu oraz olejami, akcesoriami i innymi artykułami do eksploatacji i
napraw sprzętu rolniczego.

6. SFERA SPOŁECZNA
6.1.

Sytuacja demograficzna

Liczba ludności powiatu lipskiego na 31 grudnia 2006 roku wynosiła 36.610 osób,
z czego kobiety stanowiły 50% ogółu mieszkańców.
Gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 49 os./km2.
Tabela 13.

Ludność w poszczególnych gminach powiatu lipskiego
Gmina

Ogółem

Chotcza

2.580

Ciepielów

5.802

Lipsko (gm. i m.)

11.558

Rzeczniów

4.712

Sienno

6.358

Solec nad Wisłą

5.600

Ogółem powiat

36.610

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS na dzień 31.12.2006r.
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Największy udział w populacji zamieszkującej powiat mają mieszkańcy gminy i
miasta Lipsko – blisko 32% ogółu ludności powiatu. Drugą, co do liczby ludności gminą
powiatu lipskiego jest gmina Sienno, którą zamieszkuje ponad 17% mieszkańców
powiatu.
Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się populacji powiatu lipskiego na
przestrzeni lat 2000-2006:

Tabela 14.

Ludność powiatu lipskiego na przestrzeni lat 2000-2006

Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ogółem

39.162

38.852

38.434

37.952

37.472

36.809

36.610

kobiety

19.420

19.312

19.164

18.952

18.695

18.376

18.239

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Ludność powiatu lipskiego na przestrzeni lat 2000-2006
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Na przestrzeni analizowanego okresu liczba ludności powiatu lipskiego wykazywała
tendencję malejącą. Największy ubytek ludności nastąpił w 2005 i wynosił 663 osoby.
Udział kobiet w populacji zamieszkującej powiat kształtował się na poziomie oscylującym
w granicy 50%.

Tabela 15. Struktura wieku populacji powiatu lipskiego na przestrzeni lat
2000-2006
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

39.162

38.852

38.434

37.952

37.472

36.809

36.610

przedprodukcyjny

9824

9534

9022

8570

8099

7729

7420

produkcyjny

21243

21449

21645

21810

21897

21797

21997

poprodukcyjny

7967

7869

7767

7572

7476

7283

7193

Ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS
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Struktura wieku ludności powiatu lipskiego w latach 2000-2006
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Udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej
w analizowanym okresie ulegał niewielkim zmianom.

liczbie

mieszkańców

powiatu

Dominowała grupa osób w wieku produkcyjnym. Udział tej grupy osób kształtował się
następująco:
ü

2000 - 54,4%

ü

2001 - 55,2%

ü

2002 - 56,3%

ü

2003 - 57,5%

ü

2004 - 58,4%

ü

2005 - 59,2%

ü

2006 - 60,1%

Przyrost naturalny to różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów w
określonym czasie i na określonym obszarze. Na terenie powiatu na przestrzeni
analizowanego okresu odnotowany został ujemny przyrost naturalny.

Tabela 16.

Przyrost naturalny w powiecie lipskim w latach 2000-2006

Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

przyrost naturalny

-133

-167

-156

-215

-205

-172

-155

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

6.2.

Bezrobocie

Sytuacja, w której część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia z
różnych powodów nie może znaleźć zatrudnienia określana jest mianem bezrobocia.
Bezrobocie prowadzi do pogorszenia warunków życiowych bezrobotnych i ich rodzin, do
stopniowej utraty kwalifikacji, frustracji i zjawisk patologicznych. Na koniec 2007 roku
stopa bezrobocia w powiecie lipskim wynosiła 14,4% (dla województwa mazowieckiego:
9,1%, dla kraju: 11,4%).
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Tabela 17. Struktura
bezrobocia
na
przestrzeni
poszczególnych gminach powiatu lipskiego
Wyszczególnienie

lat

2004-2007

2004

2005

2006

2007

302

305

256

223
409

Chotcza
Ciepielów

578

561

469

Lipsko

1216

1144

1024

879

Rzeczniów

428

405

339

276

Sienno

618

553

529

456

Solec nad Wisłą

483

514

455

393

3625

3482

3072

2636

Bezrobotni ogółem (powiat)

w

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Lipsku
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Powyższe zestawienie danych pokazuje, iż w analizowanym okresie liczba osób
zarejestrowanych jako bezrobotne sukcesywnie malała. Dynamika spadku zarówno w
gminach wiejskich jak i gminie miejsko-wiejskiej (Lipsko) kształtowała się na podobnym
poziomie. Na terenie powiatu lipskiego najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby
zamieszkujące miasto Lipsko.

Tabela 18.

Struktura wieku bezrobotnych
2004

2005

2006

2007

18-24

Wyszczególnienie

985

936

813

652

25-34

1124

1059

916

745

35-44

721

654

574

513

45-54

659

679

607

525

55-59

101

123

137

165

60-64

35

31

25

36

3625

3482

3072

2636

Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Lipsku

Zgodnie z danymi zawartymi w powyższej tabeli bezrobocie w poszczególnych grupach
wiekowych kształtowało się następująco:
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•

spadek – czyli na przestrzeni badanego okresu udział bezrobotnych poszczególnej
kategorii wiekowej zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego. Tendencja ta
wystąpiła w dwóch kategoriach wiekowych:

ü

18-24 – w roku 2005 i 2006 był to niewielki spadek – ok. 0,4 p.p, natomiast w roku
2007 spadek ten wyniósł już 1,7 p.p.

ü

25-34 – podobnie jak powyżej w dwóch pierwszych latach spadek na podobnym
poziomie oscylującym w granicach 0,6 p.p, natomiast w 2007 r. było to już 1,6 p.p.

•

wzrost – czyli na przestrzeni badanego okresu udział bezrobotnych poszczególnej
kategorii wiekowej wzrósł w stosunku do roku poprzedniego. Tendencja ta wystąpiła
w dwóch kategoriach wiekowych:

ü

45-54 – w tej kategorii wiekowej największy wzrost liczby bezrobotnych nastąpił w
roku 2005 – o 1,3 p.p, natomiast w kolejnych latach dynamika wzrostu była już
znacznie mniejsza – wzrost o maksymalnie 0,3 p.p

ü

55-59 – w kolejnych latach dynamika wzrostu nabierała rozpędu. W roku 2005 udział
bezrobotnych w tej grupie wiekowej wzrósł o 0,75 p.p, podczas gdy w roku 2007 było
to już 1,8 p.p.

•

tendencja mieszana – czyli na przestrzeni badanego okresu udział bezrobotnych
poszczególnej kategorii wiekowej na przemian wzrastał oraz malał. Tendencja ta
wystąpiła w dwóch kategoriach wiekowych:

ü

35-44 – w latach 2005 i 2006 udział bezrobotnych zmalał o odpowiednio 1,11 i 0,1
p.p, natomiast w roku 2007 wzrósł o 0,78 p.p

ü

60-64 – tendencja taka sama jak w grupie wiekowej 35-44. Spadek w latach 2005 i
2006 o 0,8 p.p, wzrost w roku 2007 o 0,5 p.p.

Analiza struktury wieku bezrobotnych pokazała, iż największą grupę stanowią osoby z
grupy wiekowej 25-50 lat, czyli grupy w wieku produkcyjnym.

Tabela 19.

Bezrobotni według wykształcenia

Wyszczególnienie
Wyższe

2004

2005

2006

2007

171

178

170

154

Policealne i średnie zawodowe

785

734

620

494

Średnie ogólnokształcące

266

300

357

318

Zasadnicze zawodowe

1482

1384

1168

990

Gimnazjalne i poniżej
Razem

921

866

757

680

3625

3482

3072

2636

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Lipsku

Analizując bezrobocie pod kątem wykształcenia bezrobotnych należy podkreślić, iż
najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Na
przestrzeni badanego okresu ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych oscylował na
poziomie 40%. Niepokojącym zjawiskiem jest stosunkowo wysoki udział bezrobotnych
posiadających wyższe wykształcenie – 20% ogółu osób zarejestrowanych jako
bezrobotne. Pocieszającym natomiast jest fakt, iż bezrobocie wśród osób z wyższym
wykształceniem wykazuje tendencję malejącą.
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Tabela 20. Struktura bezrobocia według czasu pozostawania bez pracy (w
miesiącach)
Wyszczególnienie
2004
2005
Do 1
347
286
1-3
388
500
3-6
377
504
6-12
396
355
12-24
600
438
Pow. 24
1517
1399
Razem
3625
3482
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Lipsku

2006
211
497
426
362
431
1145
3072

2007
259
553
412
268
294
850
2636

Długotrwale bezrobotni to osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy. W analizie poziomu bezrobocia według
niniejszego kryterium dominuje ta właśnie kategoria bezrobotnych stanowiąc w kolejnych
latach odpowiednio:
ü

2004 - 58,4%

ü

2005 - 52,8%

ü

2006 - 51,3%

ü

2007 - 43,4%.

Tabela 21.

Struktura bezrobocia według stażu pracy (w latach)

Wyszczególnienie
2004
2005
Do 1 roku
610
561
1-5
612
599
5-10
399
386
10-20
412
396
20-30
183
190
Pow. 30
10
16
Bez stażu
1399
1334
Razem
3625
3482
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Lipsku

2006
496
530
333
352
160
13
1188
3072

2007
431
501
293
299
160
16
936
2636

Analiza struktury bezrobocia według dotychczasowego stażu pracy osób bezrobotnych
pokazuje, iż najliczniejszą grupę stanowią osoby bez jakiegokolwiek udokumentowanego
doświadczenia zawodowego. W kolejnych latach ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych
kształtował się następująco:
ü

2004 - 38,6%

ü

2005 - 38,3%

ü

2006 - 38,7%

ü

2007 - 35,5%.
Bezrobocie wśród kobiet

Ze względu na ogromne problemy kobiet na rynku pracy związane m. in.
z wyłączeniem ich z aktywności zawodowej z powodu macierzyństwa przeprowadzona
została szczegółowa analiza bezrobocia wśród kobiet.

Tabela 22. Struktura bezrobocia na terenie powiatu lipskiego według płci w
latach 2004-2007
Wyszczególnienie
2004
Powiat ogółem
3625
w tym:
kobiety
1561
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w
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2005
3482

2006
3072

2007
2636

1523
Lipsku

1444

1327
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Struktura bezrobocia według płci w latach 2004-2007
2007
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100%

meżczyźni

Udział kobiet zarówno globalnie w skali powiatu lipskiego, jaki i w poszczególnych
gminach z roku na rok sukcesywnie wzrastał. W kolejnych latach udział bezrobotnych
kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych na terenie powiatu wynosił:
ü

2004 - 43,1%

ü

2005 - 43,7%

ü

2006 - 47,0%

ü

2007 - 50,3%.

Tabela 23. Struktura wieku bezrobotnych kobiet na terenie powiatu lipskiego
w latach 2004-2007
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

18-24

462

430

438

371

25-34

537

517

483

426

35-44

290

292

268

279

45-54

255

264

226

212

55-59

17

20

29

39

1561

1523

1444

1327

Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Lipsku

Dominującą grupę stanowiły kobiety z grupy wiekowej 25-34 lata, których udział
w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych kobiet kształtował się następująco:
ü

2004 - 34,4%

ü

2005 - 33,9%

ü

2006 - 33,4%

ü

2007 - 32,1%.

Podobnie kształtował się udział kobiet z grupy wiekowej 18-24 - oscylował on na
poziomie 28-30%.
Tabela 24. Struktura wykształcenia wśród bezrobotnych kobiet w latach
20004-2007
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

Wyższe

106

117

116

118

Policealne i średnie zawodowe

438

391

362

312

Średnie ogólnokształcące

161

174

223

210

Zasadnicze zawodowe

539

529

468

429

Gimnazjalne i poniżej
Razem

317

312

275

258

1561

1523

1444

1327

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Lipsku
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W kontekście posiadanego wykształcenia najliczniejszą grupę stanowiły kobiety
z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Wielkość ta kształtowała się następująco:
ü
ü
ü
ü

2004 - 34,5%
2005 - 34,7%
2006 - 32,4%
2007 - 32,3%.
Na nieco niższym poziomie kształtował się udział bezrobotnych
posiadających wykształcenie policealne i średnie zawodowe – ok. 23-28%.

kobiet

Tabela 25. Struktura bezrobocia kobiet według czasu pozostawania bez pracy
(w miesiącach)
2004

2005

2006

2007

Do 1
1-3

Wyszczególnienie

111
133

94
171

69
208

86
236

3-6
6-12

158
146

218
153

211
160

223
139

12-24
Pow. 24

235
778

190
697

200
596

149
494

1444

1327

Razem
1561
1523
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Lipsku

Analiza bezrobocia wśród kobiet według czasu pozostawania bez pracy pokazała, iż
najliczniejszą grupę stanowiły kobiety, które nie mogły znaleźć zatrudnienia przez dłużej
niż 12 m-cy. Udział kobiet długotrwale poszukujących pracy w ogólnej liczbie
bezrobotnych kobiet kształtował się następująco:
ü

2004 - 64,9%

ü

2005 - 58,2%

ü

2006 - 55,1%

ü

2007 - 48,5%.

Tabela 26.

Struktura bezrobocia kobiet według stażu pracy (w latach)
2004

2005

2006

2007

Do 1 roku
1-5

Wyszczególnienie

297
249

283
254

268
243

233
253

5-10
10-20

174
156

171
160

162
131

153
119

62
0

69
2

57
3

56
3

580
1444

510
1327

20-30
Pow. 30

Bez stażu
623
584
Razem
1561
1523
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Lipsku

Bezrobotne kobiety z terenu powiatu lipskiego, to głównie osoby nieposiadające
doświadczenia zawodowego. Udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet
kształtował się w kolejnych latach następująco:
ü

2004 - 39,9%

ü

2005 - 38,3%

ü

2006 - 40,2%

ü

2007 - 38,4%.
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W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy są w Polsce kobiety - przede
wszystkim powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad
dzieckiem. Ich trudna sytuacja szczególnie na wsi wynika również z pozycji kobiety w
hierarchii społecznej. Jest ona traktowana jako strażniczka domowego ogniska, jako
przykładna matka i żona. W Polsce, podobnie jak we wszystkich krajach UE, aktywność
zawodowa kobiet jest niższa niż mężczyzn. Jednocześnie odsetek bezrobotnych kobiet z
roku na rok wzrasta, głównie za sprawą szybszego spadku liczby zarejestrowanych
mężczyzn niż kobiet.
Analizując bezrobocie wśród kobiet na terenie powiatu lipskiego wzięto pod uwagę
najważniejsze wskaźnik opisujące specyfikę tego zjawiska.
Należą do nich:
•

udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych,

•

struktura wieku bezrobotnych kobiet,

•

poziom wykształcenia,

•

okres pozostawania bez pracy,

•

posiadane doświadczenie zawodowe.

Wymienione wielkości pozwalają
bezrobocia, jego przyczyn oraz rozmiaru.

na

scharakteryzowanie

specyfiki

zjawiska

Bezrobocie wśród kobiet na terenie powiatu lipskiego charakteryzuje się wysokim,
stale rosnącym udziałem w ogólnej liczbie bezrobotnych. W związku z okresem
wychowywania dzieci największe bezrobocie występuje wśród kobiet z grupy wiekowej
25-34 lata. Zasadnicze znaczenie na rynku pracy ma poziom wykształcenia oraz
posiadane doświadczenie. Niestety, w związku z opisanym powyżej modelem rodziny i
pozycji kobiety w społeczeństwie gro kobiet nie dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami
ani praktyką. Jest im niezwykle trudno znaleźć stałą dobrze płatną pracę. Pocieszający
wydaje się być fakt, iż mentalność społeczności wiejskiej ulega stopniowej przemianie.
Dopuszcza się edukację kobiet na wyższym niż podstawowym poziomie, a także fakt, iż
nie tylko mężczyzna może być żywicielem rodziny.

Formy przeciwdziałania bezrobociu
Ogromnej szansy na aktywizację bezrobotnych, podnoszenie kwalifikacji
i doskonalenie zawodowe upatruje się w programach unijnych. Szczególnie dużo uwagi
poświęcono temu problemowi w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. W nowym
okresie programowania Unii Europejskiej bezrobotni będą mogli skorzystać z form
wsparcia: licznych szkoleń, kursów, dotacji na rozpoczęcie działalności, które podniosą z
pewnością ich wartość na rynku pracy.
W poprzednim okresie programowania, czyli w latach 2004-2006 osoby bezrobotne
mogły uczestniczyć w projektach unijnych mających pomóc im odnaleźć się na rynku
pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku był beneficjentem w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego następujących projektów unijnych:
Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.
Projekt pt. „Lepsza przyszłość”
Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży
Projekt pt. „Szansa na starcie”
Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży
Projekt pt. „Start w dorosłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
Projekt pt. „Powrót na rynek pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Były to programy, w ramach których bezrobotni mogli brać udział w:
•

szkoleniach,

•

stażach,

•

przygotowaniach zawodowych,

•

pracach interwencyjnych.

Łącznie ze wsparcia skorzystało 452 osoby.

6.3.

Warunki mieszkaniowe

Dominującym budownictwem mieszkaniowym w powiecie lipskim ze względu na
jego strukturę jest budownictwo indywidualne jednorodzinne.
Pod względem lokalizacji na terenach wiejskich według danych Głównego Urzędu
Statystycznego na dzień 31 grudnia 2006 roku znajduje się 12258 mieszkań, z tego w
mieście Lipsko 1997.

Tabela 27.

Zasoby mieszkaniowe według lokalizacji w powiecie lipskim.

Wyszczególnienie

ogółem
1997
1826
971
1738
1578
2167
1 981
12 258

m. Lipsko
Lipsko bez miasta
Chotcza
Ciepielów
Rzeczniów
Sienno
Solec nad Wisłą
Powiat Lipski

Zasoby mieszkaniowe wg lokalizacji
w miastach
1997
0
0
0
0
0
0
1997

na wsi
0
1826
971
1738
1578
2167
1981
10261

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Według formy własności najwięcej mieszkań należy do osób fizycznych - 11100,
następnie 616 mieszkań jest własnością spółdzielni mieszkaniowych, a 371 to mieszkania
komunalne, gdzie właścicielem jest dana gmina. Pozostałe 171 mieszkań należą do
zakładów pracy i innych podmiotów gospodarczych.
Gospodarka
mieszkaniowa
związana
ze
spółdzielczym
budownictwem
mieszkaniowym wiąże się głównie z Lipskiem, gdzie znajdują się zasoby mieszkaniowe 4
spółdzielni mieszkaniowych.
Tabela 28.

Zasoby mieszkaniowe według form własności w powiecie lipskim.

Wyszczególnienie

m. Lipsko
gm. Lipsko
Chotcza
Ciepielów
Rzeczniów
Sienno
Solec nad Wisłą
Powiat Lipski

ogółem

zasoby
gmin
komunalne

1997
1826
971
1738
1578
2167
1981
12258

198
25
9
28
20
58
33
371

Zasoby mieszkaniowe wg form własności
zasoby
zasoby
zasoby osób
spółdzielni
zakładów
fizycznych
mieszkaniowych
pracy
604
0
0
0
0
12
0
616

96
2
2
2
3
3
8
116

1069
1792
957
1703
1552
2089
1938
11100

zasoby
Towarzystw
Budownictwa
Społecznego
0
0
0
0
0
0
0
0

zasoby
pozostałych
podmiotów
30
7
3
5
3
5
2
55

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Na koniec 2006 roku zamieszkałe zasoby mieszkaniowe w całym powiecie liczyły
12258 mieszkań, w których mieszkało 36610 mieszkańców stałych. Na tysiąc
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mieszkańców przypadało 334,8 mieszkań, a na jedno mieszkanie 2,99 osób. Przeciętna
powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 77 m2, a w przeliczeniu na 1 osobę 25,8 m2.
W mieszkaniach znajdowało się 3,53 izb, a na 1 izbę przypadało 1,16 osób.

Tabela 29.
Lp.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
.9.

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane w 2006 r.

Wyszczególnienie

Mieszkania w 2006 roku
Ogółem

na 1000 ludności

3.

4.

2.
Województwo
Białobrzeski
Grójecki
Kozienicki
Lipski
Przysuski
Radomski
Szydłowiecki
Zwoleński

1900000
10861
32475
20488
12258
13583
118580
12074
11105

367,7
321,5
335,57
333,33
334,8
308,64
317,5
298,5
295

stanowiące własność
gminy w % do ogółu
5.
8,74
2,3
5,75
3,66
3
3,15
1,5
2,84
1,53

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Tabela 30.
Lp.

Zasoby mieszkaniowe w 2006 r.

Wyszczególnienie

Ludność
ogółem

Liczba izb
w
mieszkaniach

Liczba mieszkań
ogółem

1
1.
2.
3.
4.

2
3
5
miasto i gmina Lipsko
11558
3823
Chotcza
2580
971
Ciepielów
5802
1738
Rzeczniów
4712
1578
Sienno
6358
2167
5. Solec nad Wisłą
5600
1981
6. Powiat ogółem
36610
12258
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Powierzchnia
użytkowa mieszkań
w m2

6
14250
3025
5969
5417
7477
7107
43245

7
278855
71663
137244
123569
168609
163932
943872

Zasoby mieszkaniowe powiatu to głównie mieszkania indywidualne. W roku 2006 oddano
do użytku 41 mieszkań, o łącznej liczbie izb 238 i powierzchni 4948 m2.

Tabela 31. Warunki mieszkaniowe ludności w mieszkaniach oddanych do
użytku w 2006 r.
Lp.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Źródło:

Wyszczególnienie

Mieszkania
oddane do
użytku –
indywidualne

Izby
oddane do
użytku –
indywidualne

2
3
4
m. Lipsko
10
61
Chotcza
4
23
Ciepielów
4
21
Rzeczniów
5
30
Sienno
5
29
Solec nad Wisłą
4
17
gm. Lipsko
9
57
Powiat ogółem
41
238
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

72

Pow. użyt.
mieszkań
oddanych do
użytku

5

Przeciętna
Pow. użyt.
w m2 na 1
mieszkanie

Liczba izb w
mieszkaniu

6
1308
384
475
664
634
336
1147
4948

7
6,1
5,75
5,25
6
5,8
4,25
6,3
5,8

130,8
96
118,8
132,8
126,8
84
127,4
120,7
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6.4.

Bezpieczeństwo publiczne

Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu spoczywa
głównie na Komendzie Powiatowej Policji (KPP) i Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej (KPPSP).
Systemem bezpieczeństwa powiatu zarządza powołany przez Starostę lipskiego
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu powierzono zadanie budowania
systemu skutecznych działań na wypadek występowania sytuacji nadzwyczajnych i klęsk
żywiołowych.

Policja
Na terenie Powiatu Lipskiego funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji w Lipsku oraz
dwa Posterunki Policji w miejscowościach: Sienno i Ciepielów. Rejon działania Posterunku
Policji w Siennie to gminy Sienno i Rzeczniów. Posterunek w Ciepielowie obsługuje gminy
Ciepielów i Chotcza. W najbliższej przyszłości planuje się otworzyć Posterunek Policji w
Solcu nad Wisłą.
Według statystyk policyjnych na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji
w Lipsku stwierdzono łącznie 791 przestępstw, w tym 56 nieletnich popełniło 32 czyny
karalne. Dynamika wynosi 70,9%. Wykrywalność przestępstw w 2007 roku przedstawia
się następująco:
Tabela 32.

Wykrywalność przestępstw na terenie Powiatu Lipskiego w 2007r.

Kategoria przestępstw
Stwierdzone
Przestępstwa kryminalne
360
Przestępstwa drogowe
340
Przestępstwa gospodarcze
49
Przestępstwa ogółem
791
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk KPP w Lipsku

Wykrywalność
72,7%
99,7%
98.0%
87,3%

W stosunku do 2006 roku spadła przestępczość o charakterze kryminalnym z 513 do 360
w 2007 roku (spadek o 153 przestępstwa).
Tabela 33. Najczęściej
powiatu lipskiego

popełniane

przestępstwa

Rodzaj przestępstwa
2006
Kradzież cudzej rzeczy
141
Kradzież z włamaniem
94
Uszkodzenie rzeczy
35
Paserstwo umyślne
23
Bójka i pobicie
21
Groźby karalne
19
Posiadanie narkotyków
19
Wyrąb drzewa
17
Przerobienie dokumentu
16
Znieważenie policjanta
14
Rozboje
11
Paserstwo
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk KPP w Lipsku

Tabela 34. Najczęściej popełniane
powiatu lipskiego w 2007 roku

przestępstwa

Rodzaj przestępstwa
Nielegalne uzyskiwanie programów komputerowych
Oszustwa gospodarcze
Naruszenie praw autorskich
Nielegalne pozyskiwanie energii elektrycznej
Nielegalne rozprowadzanie wyrobów tytoniowych i alkoholowych, bez
znaków akcyzy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk KPP w Lipsku
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kryminalne

na

terenie

2007
151
51
23
15
22
0
40
0
20
11
4
15

gospodarcze
Ilość
16
3
8
7
1

na

terenie
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Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lipsku w 2006 roku zatrzymali na miejscu
popełnienia przestępstwa - 466 sprawców, natomiast w 2007 roku zatrzymali - 353.
Na drogach powiatu lipskiego w 2007 roku miało miejsce 45 wypadków drogowych,
podczas których 12 osób poniosło śmieć (8 osób zginęło na miejscu zdarzenia, 4 zmarły
w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń). Rannych zostało 52 osoby.

Tabela 35. Przyczyny wypadków drogowych w latach 2006 i 2007 na terenie
powiatu lipskiego.
Rodzaje wypadków drogowych
nadmierna prędkość
nieprawidłowe manewry
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
zajechanie drogi
nieprzestrzeganie znaków
brak opieki nad dziećmi
niezachowanie bezpiecznej odległości
inne przyczyny
Razem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk KPP w Lipsku

Tabela 36.
lipskiego.

Wypadki

drogowe

na

terenie

Gminy
2006
Gmina Lipsko
15
Gmina Solec nad Wisłą
4
Gmina Chotcza
3
Gmina Ciepielów
5
Gmina Sienno
7
Gmina Rzeczniów
4
Razem
38
Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk KPP w Lipsku

2006
11
6
3
2
1
1
0
14
38

poszczególnych

2007
11
6
12
1
0
1
2
12
45

gmin

powiatu

2007
16
2
1
9
7
10
45

Analizując dane statystyczne należy stwierdzić, że na terenie powiatu lipskiego w 2006
roku doszło do 264 kolizji drogowych, natomiast w roku 2007 zaistniało ich 283.

Tabela 37.

Kolizje drogowe w poszczególnych gminach powiatu lipskiego.

Gminy
Lipsko
Solec nad Wisłą
Chotcza
Ciepielów
Sienno
Rzeczniów
Razem

2006
142
39
36
19
17
11
264

2007
138
55
24
23
29
14
283

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk KPP w Lipsku

Podsumowując, w powiecie lipskim na przestrzeni 2007 roku popełniono 791
przestępstw oraz 11610 wykroczeń. Na drogach powiatu doszło do 283 kolizji drogowych,
oraz 45 wypadków drogowych, w których zginęło 12 osób, a 52 osoby zostały ranne.
Najbardziej zagrożonym miejscem jest teren miasta Lipska.
W ramach prowadzonych działań profilaktycznych i edukacyjnych policjanci z KPP w
Lipsku przeprowadzili 386 spotkań ze społeczeństwem, w czasie których omawiali zasady
bezpiecznych zachowań mające na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego.
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Straż pożarna
Terenem własnego działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z
siedzibą w Lipsku jest cały powiat lipski. W skład komendy powiatowej wchodzą
następujące komórki organizacyjne:
1. Wydział operacyjny,
2. Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych,
3. Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych,
4. Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych,
5. Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich,
6. Samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych,
7. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza.

Obszar działania obejmuje 6 gmin powiatu lipskiego. Jej działania skupione są na ochronę
ludności i środowiska naturalnego, walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi, różnymi
zagrożeniami miejscowymi.
Działania ratowniczo – gaśnicze prowadzone są na obszarze powiatu przy współudziale
Ochotniczych Straży Pożarnych w ilości 43 jednostek, w tym 8 włączonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:
§

OSP Chotcza (gm. Chotcza),

§

OSP Ciepielów (gm. Ciepielów),

§

OSP Maruszów (gm. Lipsko),

§

OSP Kępa Kościelna (gm. Lipsko),

§

OSP Rzeczniów (gm. Rzeczniów),

§

OSP Pawliczka (gm. Rzeczniów),

§

OSP Sienno (gm. Sienno),

§

OSP Solec nad Wisłą (gm. Solec nad Wisłą).

W oparciu o ten system zorganizowana jest ochrona przeciwpożarowa na obszarze całego
powiatu.

W 2007 roku na terenie powiatu zanotowano ogółem 583 zdarzenia, w tym 149
pożarów, 416 miejscowych zagrożeń i 18 fałszywych alarmów. W stosunku do 2006 roku
ilość wszystkich zdarzeń była mniejsza o 64.
Najwięcej pożarów miała miejsce w gminie Lipsko (54), co stanowi ponad 1/3
wszystkich zaistniałych pożarów w powiecie. Częstotliwość występowania małych
pożarów jest większa niż średnich i dużych, ponieważ stanowią one aż 91% wszystkich
pożarów na terenie powiatu.
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Liczba zdarzeń na terenie powiatu lipskiego w latach 2006-2007

W dobrej
wierze

Złośliwe

2007

149

136

13

0

0

416

292

123

1

0

18

2

16

583

2

2006

173

144

29

0

0

446

54

391

1

0

28

24

4

647

duże

RAZEM

średnie

1

duże

małe

OGÓŁEM
ZDARZEŃ

RAZEM

b. duże

Alarmy fałszywe

małe

Rok

Miejscowe zagrożenia

RAZEM

Lp.

średnie

Pożary

lokalne

Tabela 38.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk z KPPSP w Lipsku

Zdecydowanie więcej występuje miejscowych zagrożeń, których w 2007 roku zanotowano
416, w tym prawie połowa miała miejsce w Lipsku.
Ilość zdarzeń na terenie powiatu lipskiego w latach 2006-2007
71%

69%

80%
60%

po!ary
40%

27%

26%

20%

miejscowe zagro!enia

4%

3%

alarmy

0%
2006

2007

Procentowy udział pożarów i miejscowych zagrożeń w ogólnej liczbie interwencji jest
zmienny i w największym stopniu uzależniony jest od sytuacji pogodowych. Dotyczy to
zarówno pożarów (długotrwałe susze), jak i miejscowych zagrożeń (silne wiatry,
intensywne opady deszczu i śniegu). Statystyczne prognozy długoletnie, oparte na
dotychczasowych wynikach badań zmian klimatycznych, wskazują dalszy wzrost
niekorzystnych zdarzeń (długotrwałe susze, wieloobszarowe pożary, huraganowe wiatry,
powodzie i lokalne podtopienia).

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
Do obowiązków samorządu powiatowego należało powołanie Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego (PZZK), który realizowałby zadania o charakterze
ponadgminnym z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania
innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia oraz środowiska.
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego został powołany w lipcu 2007 roku.
Grupy robocze Zespołu o charakterze stałym tworzą Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego (PCZK). Siedziba Zespołu mieści się w wyodrębnionym pomieszczeniu
budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku przy ul.
Partyzantów 3 oraz w wydzielonych pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Lipsku ul.
Rynek 1. W skład Zespołu wchodzą pracownicy powiatowych inspekcji i służb (m.in.
straży pożarnej, policji, starostwa powiatowego, nadzoru budowlanego, zarządu dróg
publicznych), inspekcji sanitarnej, służb weterynaryjnych i ochrony roślin.
W zakresie zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego znajduje się
zapewnienie warunków do sprawnej koordynacji działań w razie wystąpienia sytuacji
kryzysowych, w tym zwłaszcza:
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a) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby
zarządzania kryzysowego;
b) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
c) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności;
d) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
e) współdziałanie z
i humanitarne;

podmiotami

prowadzącymi

akcje

ratownicze,

poszukiwawcze

f) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
g) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa;
h) pełnienie całodobowego dyżuru lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.

6.5.

Opieka zdrowotna

Podstawową opiekę zdrowotną dla mieszkańców powiatu lipskiego w ramach
zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia zabezpieczają placówki
podstawowej opieki zdrowotnej, są to Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,
jak i niepubliczne działające w każdej gminie powiatu.
Tabela 39.

Ochrona zdrowia na terenie powiatu lipskiego

Zakład

Lekarze ze
specjalizacją
medycyny
rodzinnej

Stomatolodzy

Położne

Pielęgniarki

Liczba
pacjentów

1

3

2236

1

5

Gmina Chotcza
1.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Chotczy

1

1
Gmina Ciepielów

1. Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

3

2. Poradnia Dziecięca

1

2

3. Poradnia w Bąkowej

1

2

ok. 6000

4. Prywatna poradnia
stomatologiczna przy SPZOZ w
Ciepielowie

1

5. Gabinet stomatologiczny
(działający w ramach NFZ) ul.
Czachowskiego

1
Gmina Lipsko

1. Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Lipsku

44

21

164

3

1

1

2. Szpital Powiatowy
3. Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
z dwoma punktami lekarskimi w
Krępie Kościelnej i Maruszowie
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4. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Poradnia Rodzinna
Danuta Łepecka

2

4

5. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Poradnia Rodzinna
Monika Małecka

2

4

1
1
1
1

1
1
1
1

6. Gabinety stomatologiczne:.
Ul.
Ul.
Ul.
Ul.

Iłżecka
Partyzantów
Czerniakowskiego
Spacerowa

Gmina Rzeczniów
1. Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Rzeczniowie oraz Ośrodek
Zdrowia w Grabowcu i
Pasztowej Woli

5

1

1

6

ok. 5000

1

12

ok.6000

1

6

ok. 5600

Gmina Sienno
1. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Medikus” wraz
z Ośrodkami Zdrowia
w Jaworze Soleckim
i Osówce

4

-

Gmina Solec nad Wisłą
1. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Solcu nad Wisłą i
Ośrodek Zdrowia w Pawłowicach

2

2. Gabinet stomatologiczny w
Solcu nad Wisłą ul. Słoneczna

1

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych gmin

Na terenie powiatu lipskiego
w następujących miejscowościach:

znajduje się

8 aptek i

3 punkty apteczne,

•

1 punkt apteczny w gminie Chotcza,

•

1 apteka w gminie Ciepielów,

•

4 apteki w gminie Lipsko,

•

1 apteka w gminie Solec nad Wisłą oraz 2 punkty apteczne: w Solcu nad Wisłą i w
Pawłowicach,

•

1 apteka w gminie Rzeczniów,

•

1 apteka w gminie Sienno.

Jednostką podległą Starostwu Powiatowemu jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Lipsku, który udziela świadczeń zdrowotnych w zakresach:
- lecznictwo szpitalne,
- ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,
- rehabilitacja lecznicza,
- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
- opieka długoterminowa,
- pomoc doraźna i transport sanitarny,
- podstawowa opieka zdrowotna,
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- profilaktyczne programy zdrowotne,
SPZZOZ w Lipsku obsługuje około 64 tys. mieszkańców, w tym z gmin powiatu
zwoleńskiego i opatowskiego (Gmina Tarłów). W szpitalu zatrudnionych jest ok. 480
pracowników, w tym 46 lekarzy. SPZZOZ dysponuje 272 łóżkami.
W strukturze SPZZOZ znajdują się:
•
•
•

Szpital Powiatowy,
Przychodnia Specjalistyczna,
Zakłady Opieki Długoterminowej.

Na medyczną strukturę organizacyjną SPZZOZ w Lipsku składa się Szpital
Powiatowy z następującymi komórkami organizacyjnymi:
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - leczy chorych w stanach zagrożenia życia.
Oddział dysponuje sprzętem pozwalającym na ciągły nadzór nad chorymi z zaburzeniami
oddechowymi i niewydolnością krążeniową.
Oddział Wewnętrzny - przystosowany jest do obserwacji i leczenia pacjentów z chorobami
narządów wewnętrznych, z wydzieloną salą intensywnego nadzoru.
Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej - wykonuje zabiegi operacyjne jamy
brzusznej, tarczycy, mastektomii, chirurgii urazowej oraz zabiegi laparoskopowe. Leczeni
są również chorzy z urazami narządu ruchu oraz schorzeniami ortopedycznymi,
wykonywana jest protezoplastyka stawu biodrowego.
Oddział Ginekologiczno-Położniczy - przystosowany jest do leczenia pacjentek ze
schorzeniami ginekologicznymi. W oddziale umożliwia się matkom stałe przebywanie ze
swoimi dziećmi.
Oddział Rehabilitacji - prowadzona jest rehabilitacja ogólnoustrojowa osób po
wypadkach, urazach i innych schorzeniach, w których dochodzi do ograniczenia
sprawności.
Oddział Dziecięcy - prowadzone jest leczenie i diagnostyka chorób wieku dziecięcego do
18 roku życia. Przez cały okres pobytu w szpitalu dziecku może towarzyszyć jedno z
rodziców.
Oddział dziecięcy ściśle współpracuje z Oddziałem Noworodkowym
Oddział Reumatologiczny - stosuje się leczenie farmakologiczne i fizykoterapeutyczne u
pacjentów z chorobami reumatycznymi
Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych - przeznaczony jest dla przewlekle
chorych niewymagających intensywnego leczenia.
Przychodnia Specjalistyczna z poradniami:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Chirurgii Ogólnej,
Urazowo-Ortopedyczna,
Okulistyczna,
Otolaryngologiczna,
Dermatologiczna,
Zdrowia Psychicznego,
Neurologiczna,
Reumatologiczna,
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu,
Gruźlicy i Chorób Płuc,
Alergologiczna,
Ginekologiczno-Położnicza,
Urologiczna,
Endokrynologiczna,
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o
o

Diabetologiczna,
Kardiologiczna.

Zakład Opieki Długoterminowej - przeznaczony jest dla przewlekle chorych
niewymagających intensywnego leczenia, a jedynie opieki i pielęgnacji przez
przygotowany do tej roli personel.
W skład szpitala wchodzą również:
Blok Operacyjny,
Izba Przyjęć i Oddział Pomocy Doraźnej,
Oddział Dzienny Rehabilitacyjny,
Laboratorium Centralne,
Dział Rentgenodiagnostyki z Pracowniami: Rtg, EKG, USG i mammografii,
Centralna Sterylizacja,
Apteka Szpitalna.
W 2006 roku szpital, jako jeden z nielicznych w województwie mazowieckim,
uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001:2000.
Ponadto na obszarze powiatu lipskiego funkcjonuje Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna (PSSE) z siedzibą w Lipsku, która realizuje zadania z zakresu zdrowia
publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru sanitarnego nad:
•

higieną środowiska,

•

higieną pracy w zakładach pracy,

•

higieną procesów nauczania i wychowania,

•

higieną wypoczynku i rekreacji,

•

warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia

•

wymogami higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny,
sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w celu
ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości
środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.

Realizowanie tych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego
nadzoru sanitarnego, pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych, prowadzeniu
działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych
chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności
oświatowo-zdrowotnej.

6.6.

Pomoc społeczna

W każdej z sześciu gmin powiatu lipskiego działa Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej funkcjonujący w strukturach samorządu gminnego, realizujący zadania
określone ustawą o pomocy społecznej, (w tym: zasiłki stałe, celowe, okresowe, usługi
opiekuńcze, dożywianie dzieci, kierowanie osób do Domy Pomocy Społecznej, sprawianie
pogrzebu osobom bezdomnym.
Natomiast wykonywanie zadań powiatu lipskiego w zakresie pomocy społecznej, w tym
polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych, leży w gestii Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
PCPR w Lipsku działa w oparciu o Statut i Regulamin organizacyjny uchwalony
przez Zarząd Powiatu. Centrum składa się z sekcji oraz z samodzielnych stanowisk, które
wykonują zadania jednostki. W skład Centrum wchodzą:
- samodzielne stanowisko ds. finansowo-kadrowych,
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- samodzielne stanowisko ds. pomocy społecznej,
- samodzielne
stanowisko
niepełnosprawnych,

ds.

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

osób

- sekcja poradnictwa rodzinnego (psycholog, pracownik socjalny, radca prawny).
W celu ujednolicenia działalności i zapewnienia jednolitego funkcjonowania przy
wykonywaniu zadań poszczególne stanowiska pracy są zobowiązane do współpracy oraz
do informowania się o obowiązujących przepisach. PCPR działa w zespolonej sieci
informatycznej POMOST. Jest to ujednolicony program krajowy. Centrum podczas
koordynowania zadań jednostek pomocy społecznej przekazuje kwartalnie informację
drogą elektroniczną do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
W 2006 roku w powiecie lipskim, ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały sfinalizowane następujące zadania:
1.

Finansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych.

2.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.

3.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
(aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie i balkoniki, obuwie ortopedyczne, protezy,
materace przeciwodleżynowe, pieluchomajtki, pionizatory, peruki) i środki
pomocnicze dla osób niepełnosprawnych.

4.

Dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych, które
mogły uczestniczyć w różnych imprezach integracyjnych, tj.:
•
•

Sobótka,
I Olimpiada Zimowa Osób Niepełnosprawnych,

•

Dzień Matki,

•
•

V Rajd pieszy i rowerowy,
Rajd „W poszukiwaniu żółwia i dinozaura”,

•
•

VII Amatorki Wyścig Kolarski im. Henryka Gintera,
III Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych,

•
•
•

Wycieczka „Baśnie i legendy” w Warszawie,
Wycieczka Lipsko- Licheń- Łowicz- Niepokalanów,
Mikołajki pod nazwą „Dajmy dzieciom uśmiech”.

5.

Instrumenty rynku pracy staże, prace interwencyjne. Zadanie realizowane od 2006 r.
W tym zakresie podpisano 10 umów.

6.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu
się, które mają na celu umożliwienie i ułatwienie osobom niepełnosprawnym
wykonywanie podstawowych, codziennych czynności i kontaktów z otoczeniem.

7.

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

8.

Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W 2006 roku udzielono
2 takie pożyczki dla osób niepełnosprawnych w celu usamodzielnienia.

W 2006 roku w powiecie lipskim funkcjonowało 21 rodzin zastępczych, w których
przebywało 28 dzieci. Celem takiej rodziny jest dbanie o podstawowy rozwój dziecka i
prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Pracownik socjalny Centrum przeprowadza
systematyczną ocenę sytuacji opiekuńczo – wychowawczej i jest w stałym kontakcie ze
wszystkimi rodzinami zastępczymi i pełnoletnimi wychowankami, którzy kontynuują
naukę, lecz nie są jeszcze samodzielni. Pracę Centrum wspomagają również ośrodki
pomocy społecznej, które na zlecenie PCPR przeprowadzają wywiady środowiskowe.
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PCPR nadzoruje funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Lipsku oraz Domu
Dziecka w Solcu nad Wisłą.
Dom Pomocy Społecznej w Lipsku jest przeznaczony dla osób umysłowo
upośledzonych z wydzielonym oddziałem dla osób przewlekle somatycznie chorych.
Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich
niezbędnych potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych oraz umożliwienie
zaspokajania potrzeb religijnych. Ambicją pracowników Domu jest stałe podnoszenie
komfortu życia mieszkańców, zapewnienie podopiecznym poczucia własnej wartości i
społecznej przydatności, jak również integracja ze społecznością lokalną. Placówka
zatrudnia 62 osoby, które obsługują 105 mieszkańców.
Dom Pomocy Społecznej w Lipsku położony jest w centralnej części miasta. Teren
należący do Domu obejmują: zabudowania, utwardzone drogi dojazdowe i chodniki,
alejki i ścieżki spacerowe oraz skwery zieleni i działki uprawne. Znajdujące się na terenie
placówki chodniki są dostosowane do poruszających się osób niepełnosprawnych, w tym
także podopiecznych jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Znajdujące się podjazdy
pozwalają swobodnie poruszać się po nich osobom o ograniczonej sprawności.
Wyposażenie pomieszczeń służących ogółowi mieszkańców jest w bardzo dobrym stanie,
funkcjonalne i estetyczne, urządzenie przemyślane dostosowane do wygody
mieszkańców.
Placówka spełnia stawiane wymagania w standardach dotyczące warunków
mieszkalnych i sanitarnych, jak również wyposażenia poszczególnych pokoi
mieszkalnych. Pokoje umeblowane są zgodnie z wymogami, uwzględniane są gusta
mieszkańców, przytulne, jasne, zadbane. Posiłki przygotowywane zgodnie z dekadowym
jadłospisem, który mieszkańcy spożywają w obszernej stołówce.
Dom Dziecka w Solcu nad Wisłą jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, w
ramach której działają:
- placówka socjalizacyjna – 60 miejsc
- placówka interwencyjna 10 miejsc.
Przedmiotem działania Domu jest zapewnienie opieki całodobowej, tj. zaspakajanie
potrzeb życiowych dziecka zgodnie ze standardem opieki i wychowania oraz standardami
usług opiekuńczo-wychowawczych, jeżeli potrzeby te stale lub okresowo nie mogą być
zaspokajane w domu rodzinnym. Pracownicy organizują życie podopiecznych w taki
sposób, by mogli zachować równowagę psychiczną i poczucie bezpieczeństwa.
Dom Dziecka położony jest w odległości 1 km od centrum Solca nad Wisłą, 0,5 km
od lasu oraz 200 m od rzeki Krępianki i ok. 1 km od rzeki Wisły, co zwiększa możliwość
rekreacji i wypoczynku dla dzieci.
Od lipca 2006 roku przy PCPR funkcjonuje Punkt Poradnictwa Rodzinnego, w
którym udzielane są porady prawne, m.in. w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej,
zawieszania, ograniczania lub przywracania władzy rodzicielskiej, postępowania wobec
dłużników alimentacyjnych, spraw mieszkalnictwa socjalnego, zachowania w kontaktach
z policją, prokuraturą i sądami w przypadkach przemocy w rodzinie. Przygotowywane są
również pisma procesowe, pozwy i wnioski do sądu. Z specjalistycznego poradnictwa
psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego skorzystało ponad 100 osób. Klientami
poradnictwa są w szczególności rodziny mające trudności wychowawcze ze swoimi
dziećmi, osoby dorosłe oczekujące wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z pojawiającymi
się problemami oraz osoby dotknięte przemocą w rodzinie.
W strukturze PCPR działa punkt Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który mieści
się w Schronisku Szkolno-Młodzieżowym w Solcu nad Wisłą. Ośrodek dysponuje 5
miejscami hotelowymi, co zapewnia możliwość całodobowego schronienia.
Na terenie powiatu lipskiego funkcjonują dwa Powiatowe Środowiskowe Domy
Samopomocy: w Lipsku „Słoneczny Dom” i w Łaziskach „Dworek Uroczysko”
przeznaczone
dla
osób
przewlekle
chorych
psychicznie
i niepełnosprawnych
intelektualnie. Celem pracy PŚDS jest poprawa jakości życia i funkcjonowania w
społeczeństwie, poszerzenie świadomości w społeczności lokalnej na temat choroby
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psychicznej oraz powstrzymanie degradacji społecznej. Uczestnikami placówek są osoby
z całego powiatu.
Zadaniem
Warsztatów
Terapii
Zajęciowej
jest
stwarzanie
osobom
niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, warunków do rehabilitacji społecznej i
zawodowej. Osoby te dzięki warsztatom zdobywają umiejętności niezbędne do poprawy
sprawności i podjęcia zatrudnienia. Na terenie powiatu funkcjonują dwie placówki WTZ (w
Siennie i w Lipsku), które prowadzone są przez jedną organizację pozarządową
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń im. Św. Brata Alberta w Lipsku. Do warsztatów w Siennie
skierowanych jest 40 osób niepełnosprawnych, natomiast w Lipsku 25 osób. Zajęcia w
warsztatach prowadzone są w oparciu o opracowane indywidualne programy
rehabilitacyjne.
PCPR organizuje grupowe i indywidualne spotkania dla kierowników i pracowników
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie doradztwa metodycznego.
Spotkania te mają na celu ustalenie kierunków współpracy w zakresie realizacji zadań
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Centrum wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocna
Dłoń im. Św. Brata Alberta opracowało program „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
na rok 2006”. W ramach programu pozyskane zostały środki finansowe na przeszkolenie
kadry pomocy społecznej. Uczestnikami szkolenia byli m.in. policjanci, kuratorzy sądowi,
pedagodzy szkolni, którzy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt.:
„Zapobieganie przemocy w rodzinie w powiecie lipskim”. Ponadto prowadzone są
indywidualne konsultacje z poszczególnymi ośrodkami i jednostkami organizacyjnymi
pomocy społecznej z terenu powiatu.

6.7.

Oświata

Zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w gestii władz powiatu leży wykonywanie zadań
publicznych w zakresie edukacji publicznej. W szczególności na mocy art. 5 ustawy o
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) do zadań własnych powiatu należy m.in. zakładanie i prowadzenie publicznych szkół
podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych,
specjalnych
ośrodków
szkolno-wychowawczych
oraz
placówek
oświatowowychowawczych.
Na terenie powiatu lipskiego szkoły i placówki oświatowe, tj. przedszkola, szkoły
podstawowe oraz gimnazja prowadzone są przez poszczególne samorządy gminne oraz
stowarzyszenia.
W poszczególnych gminach powiatu prowadzonych jest łącznie 6 przedszkoli, w których
przebywa 207 dzieci plus 13 oddziałów zerowych, w których uczy się 202 dzieci; 19 szkół
podstawowych, do których uczęszcza 2249 uczniów i 8 gimnazjów z 1023 uczniami. W
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie kształci się 141 uczniów.
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Tabela 40. Wykaz szkół na terenie powiatu lipskiego prowadzonych przez
samorządy gminne
Szkoła

Liczba
uczniów

Liczba
nauczycieli

Liczba izb
lekcyjnych

73
100
7

27

5
7
2

28
8

4

3
1

253
256
35

30
28

11
10

Przedszkole

30

5

2

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem im.
Adolfa Dygasińskiego
Szkoła Podstawowa

74

15

6

GMINA CHOTCZA
1. Zespół Szkół Samorządowych w Chotczy,
w skład którego wchodzą:
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Kl. „0”
2. Zespół Szkół Samorządowych w Chotczy – filia
w Tymienicy, w którego skład wchodzą:
Szkoła Podstawowa
Kl. „0”
GMINA CIEPIELÓW
1. Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie,
w skład których wchodzą:
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Kl. „0”

Przedszkole
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej
Szkoła Podstawowa

16

1

95

11
15

Kl. „0”

19

3

GMINA LIPSKO
1. Publiczne Gimnazjum im K.K Baczyńskiego
w Lipsku

2. Zespół
Placówek
Oświatowych
w
Krępie
Kościelnej im. Batalionów Chłopskich
Gimnazjum

434

40

18

100

10

135
24

14
1

1

110
30

12
2

12
2

388

43

17

14

12

14

11

11

6

12
Szkoła Podstawowa
Przedszkole
3. Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli
Szkoła Podstawowa
Przedszkole
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego
Gustawa Bema w Lipsku
Szkoła Podstawowa
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymanowie
im. Komisji Edukacji Narodowej
Szkoła Podstawowa
Kl. „0”
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej
im. Stefana Żeromskiego
Szkoła Podstawowa
Kl. „0”
7. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Lipsku
Przedszkole
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Szkoła
Kl. „0”

Liczba
uczniów
26

GMINA RZECZNIÓW
1. Zespół Szkół w Rzeczniowie im. ks. prof. Józefa
Pastuszka, w skład którego wchodzą:
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowcu
Szkoła Podstawowa
Kl. „0”
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rzechowie
Podkońcach
Szkoła Podstawowa

Liczba
nauczycieli

Liczba izb
lekcyjnych

196
124

25
18

9
8

88

17

11

10

7

8

6

3

2

141
219
216
23

63

27

48
77
15

9
11
1

4
6
1

33
7

7

4

25
11

6

4

17
12
2

6
8
2

80
169

16
12

3
7

22

1

1

69
9

11
1

9
1

13

33

Kl. „0”
4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pasztowej
Woli Kolonii
Szkoła Podstawowa

9

26

Kl. „0”

3

Przedszkole

15

Kl. „0”

13

5. Publiczne Przedszkole w Pawliczce

GMINA SIENNO
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Siennie im. Ks. Włodzimierza Sedlaka:
Liceum
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Kl. „0”
2. Zespół Szkół w Jaworze Soleckim im. Dionizego
Czachowskiego
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Kl. „0”
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kochanówce
Szkoła podstawowa
Kl. „O”
4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gozdawie
Szkoła podstawowa
Kl. „O”

GMINA SOLEC NAD WISŁĄ
1. Zespół Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą
im. Adama Mickiewicza,
w skład którego wchodzą:
Gimnazjum
121
116
Szkoła Podstawowa
Przedszkole
15
2. Zespół Szkół Samorządowych w Pawłowicach,
w skład którego wchodzą:
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Przedszkole

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu
Dalszym
Szkoła Podstawowa
Przedszkole

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych gmin powiatu
lipskiego
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Najwięcej szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych jest w gminie Lipsko
(odpowiednio 5 i 2), a najmniej w gminie Chotcza – (odpowiednio 2 i 1).
Stan i wyposażenie szkół określić można jako zadowalający, jednakże konieczne są
dalsze remonty i doposażenie placówek.

Kształcenie na etapie ponadgimnazjalnym realizowane jest w placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy. Obecnie
powiat sprawuje nadzór na następującymi placówkami oświatowymi:

Tabela 41.
Lp.

Placówki oświatowe prowadzone przez powiat lipski

Szkoła

1.

Typ szkoły

Profil/Kierunek

§

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa

§
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawla II w
Lipsku,
Ul. Zwoleńska 9

Liceum Ogólnokształcące

§

Innowacja
pedagogiczna:
edukacja obronna
młodzieży

Liceum Profilowane

§

Ekonomiczno administracyjny
Zarządzanie
informacją

§

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Siennie,
ul. Szkolna 41

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
Liceum Profilowane

§

Technikum

§
§
§

§

Technikum Uzupełniające

3.

4.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Solcu nad Wisłą,
ul. Łoteckiego 24
Centrum Kształcenia
Ustawicznego
w Solcu nad Wisłą,

593/58

§ Technik mechanik
§ Technik żywienia i

Technikum

2.

Wielozawodowa:
(sprzedawca, fryzjer,
kucharz, blacharz,
mechanik pojazdów
samochodowych,
elektryk, cukiernik,
piekarz, rzeźnikwędliniarz, stolarz,
ślusarz, monter
instalacji i urządzeń
sanitarnych, operator
obrabiarek
skrawających)
mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych

Liczba
uczniów/liczba
nauczycieli

Szkoła Policealna
Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące
Uzupełniające Liceum
Ogólnokształcące
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gospodarstwa
domowego
Mechanik pojazdów
samochodowych
Ekonomiczno administracyjny
Technik mechanik
Technik rolnik
Technik rolnik

§ Technik rolnik
Innowacje pedagogiczne:
• prewencja policji,
• wybrane zagadnienia
bezpieczeństwa
pożarowego

414/39

275/37

411/30
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Lp.

Szkoła

Ul. Łoteckiego 24

Typ szkoły

Profil/Kierunek

§
§
§
§

Szkoła Policealna

§

5.

6.

7.

Medyczna Szkoła
Policealna w Solcu
nad Wisłą,
Ul. Łoteckiego 24
Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
w Hucie im.
Kawalerów Orderu
Uśmiechu,
Huta 3
Niepubliczna Szkoła
Policealna dla
Dorosłych w Lipsku
(Zakład
Doskonalenia
Zawodowego w
Kielcach),
Lipa-Miklas 9

§

Szkoła policealna

Liczba
uczniów/liczba
nauczycieli

Technik informatyk
Technik hotelarstwa
Technik administracji
Opiekun w domu
pomocy społecznej
Technik ochrony
fizycznej osób i mienia
Ratownik medyczny
30/10

Szkoła Podstawowa
Specjalna
Gimnazjum Specjalne

62/29

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do
Pracy
Szkoła policealna

§
§

Technik informatyk
Technik pszczelarz
37/7

Inne placówki oświatowe podległe powiatowi lipskiemu
Pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej dzieciom w wieku
przedszkolnym i szkolnym, młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom udziela Poradnia
Psychologiczno–Pedagogiczna w Lipsku. Jest to placówka o charakterze publicznym,
oświatowo–wychowawczym, dla której organem prowadzącym jest powiat lipski, a
organem nadzorującym Mazowiecki Kurator Oświaty.
Zajęcia terapeutyczne prowadzą wykwalifikowani psychologowie, pedagodzy
i logopedzi. Poradnia udzieliła ogółem 505 porad dla dzieci w wieku przedszkolnym,
uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym:
- 213 porad psychologicznych
- 235 porad pedagogicznych
- 57 porad logopedycznych
Do głównych zadań tej placówki należy wspomaganie wszechstronnego rozwoju
dzieci i młodzieży, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny, udzielanie pomocy uczniom w wyborze
kierunku kształcenia oraz pomocy dzieciom i młodzieży z grup ryzyka. Ponadto poradnia
prowadzi zadania w kierunku profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i
młodzieży, udziela pomocy rodzicom i nauczycielom wśród uczniów w diagnozowaniu i
rozwijaniu możliwości i mocnych stron uczniów oraz szerzy edukację prozdrowotną wśród
uczniów, rodziców i nauczycieli.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
Wszelkie działania poradni wobec ucznia, dziecka podejmowane są na wniosek i za zgodą
rodziców dziecka.
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Ognisko Muzyczne w Siennie kształci około 50 dzieci i młodzieży w grze na wielu
instrumentach.
W placówkach prowadzonych przez powiat zatrudnionych jest 219 nauczycieli, z
czego 9 – to pedagodzy zatrudnieni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku
oraz 4 w Ognisku Muzycznym w Siennie.
Kadra pedagogiczna stale podwyższa swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego
rodzaju szkoleniach i kursach.
Ofertę edukacyjną
proponują
również
o uprawnieniach szkół publicznych, takie jak:

niepubliczne

szkoły

i

placówki

ü

Medyczna Szkoła Policealna w Solcu nad Wisłą, dla której organem prowadzącym jest
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach, natomiast organem
wpisującym do ewidencji jest powiat lipski. Szkoła posiada pracownię do prowadzenia
praktycznej nauki zawodu w zakresie ratownika medycznego, kształci osoby dorosłe.

ü

Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lipsku, ZDZ w Kielcach (można
uzyskać tam dyplom technika informatyka i technika pszczelarza).

Wszystkie Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych tj. w Lipsku, Siennie i Solcu nad Wisłą
posiadają dobrze wyposażone biblioteki z dostępem do Internetu, pracownie
komputerowe i językowe, boiska. Przy ZSP w Lipsku i Solcu nad Wisłą mieszczą się
również internaty z liczbą miejsc (odpowiednio 60 i 75). Ponadto w strukturze ZSP w
Solcu nad Wisłą znajduje się Szkolne Schronisko Młodzieżowe czynne cały rok, w którym
do dyspozycji jest 40 miejsc. Wjazd do schroniska posiada podjazd dla osób
niepełnosprawnych.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Solcu nad Wisłą
W dniu 19 listopada 2007 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Akademią
Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, a Powiatem Lipskim w sprawie
opieki naukowo-dydaktycznej nad Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Solcu nad
Wisłą.
Planowany termin uruchomienia placówki to rok akademicki 2008/2009.
Kolegia pracowników służb społecznych są szkołami wyższymi zawodowymi. Kształcą
w zawodzie pracownika socjalnego, w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym.
Nauka w kolegium trwa 3 lata. Słuchaczem może być osoba, która posiada świadectwo
dojrzałości oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. Nauka w
Kolegium kończy się egzaminem dyplomowym, a absolwent szkoły otrzymuje dyplom jej
ukończenia. Kolegia mogą prowadzić również szkolenia specjalizujące z zakresu
organizacji pomocy społecznej i w zawodzie pracownik socjalny. Warunkiem niezbędnym
do utworzenia przez Powiat Lipski szkoły jest nawiązanie współpracy z uczelnią wyższą,
która podjęłaby się opieki naukowo-dydaktycznej nad placówką oraz podpisanie
porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego o powierzeniu zadania do
realizacji.
Ze względu na dużą ilość instytucji pomocy społecznej w powiecie oraz
uwzględniając trendy europejskie, Rada Powiatu Lipskiego w maju br. podjęła uchwałę o
rozpoczęciu procedury zmierzającej do utworzenia szkoły wyższej, kształcącej w
zawodzie pracownik socjalny.
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6.8.

Aktywność kulturowa, społeczna i sportowa

Duże znaczenie kulturalne dla lokalnej społeczności mają działające na terenie
powiatu instytucje kultury.
Instytucje kulturalne i społeczne
Istotną rolę w upowszechnianiu kultury odgrywają biblioteki publiczne, których ogólna
liczba wynosi 13 wraz z filiami, a liczba woluminów ok. 189260. Obecnie w powiecie
funkcjonują następujące biblioteki:
1.

Biblioteka Publiczna w Chotczy,

2.
3.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie wraz z filiami w Bąkowej, Czerwonej i
Wielgiem,
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku z filią w Długowoli,

4.

Biblioteka Pedagogiczna w Lipsku - filia Biblioteki Pedagogiczne w Radomiu,

4.

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie wraz z 2 filiami w Grabowcu i
Pasztowej Woli,
Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie,
Gminna Biblioteka w Solcu nad Wisłą.

5.
6.

W Lipsku znajduje się Lipskie Centrum Kultury, które jest samorządową instytucją
kultury powołaną w 1992 r. Celem działalności LCK jest:
1. wspieranie i promocja amatorskiej twórczości artystycznej,
2. integracja środowisk twórczych Miasta i Gminy Lipsko,
3. edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę oraz organizowanie działalności
oświatowej w zakresie różnych dziedzin sztuki,
4. koordynowanie i inspirowanie działalności kulturalnej organizowanej na terenie miasta
i gminy Lipsko,
5. rozpoznawanie, wzbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko,
6. propagowanie dorobku artystycznego twórców miasta i gminy,
7. dokumentacja i ochrona dóbr kultury regionu,
8. rozwijanie wszechstronnej działalności kulturalnej, akceptowanej przez mieszkańców
miasta i gminy Lipsko i doskonalenie form tej działalności,
9. wzbogacenie form uczestnictwa w kulturze, podnoszenie poziomu umysłowego
mieszkańców
przez
rozbudzenie
zainteresowań,
upowszechnienie
dorobku
kulturalnego, podnoszenie kultury życia codziennego,
10. podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy pracowników oraz działaczy
kulturalnych,
11. Udostępnianie dóbr kulturalnych poprzez współdziałanie z regionalnymi ośrodkami
naukowymi, twórczymi, zawodowymi, instytucjami artystycznymi,
12. sprawowanie nadzoru merytorycznego w określonym zakresie działalności kulturalnej
nad inicjatywami kulturalnymi organizowanymi w Mieście i Gminie Lipsko,
13. prowadzenie działalności informacyjno – dokumentacyjnej, dokonywanie analiz,
przygotowanie prognoz i kierunków działalności kulturalnej regionu,
14. sprawowanie opieki nad regionalną twórczością ludową,
15. prowadzenie działalności wydawniczej i propagowanie regionalnego dorobku literacko
– naukowego i twórczości ludowej,
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16. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
regionu,
17. prowadzenie działalności instruktażowo – metodycznej dla pracowników instytucji
kultury w zakresie zadań wymienionych w punktach 1 – 9.
W skład Lipskiego Centrum Kultury wchodzą:
•

Dom Kultury w Lipsku – w którym znajdują się następujące pracownie i sekcje:

1. plastyczna,
2. muzyczna,
3. fotograficzna,
4. komputerowa,
5. taneczna,
6. szachowa,
7. dziecięcy klub rozmaitości.
Do zadań Domu Kultury należy organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym,
krajowym i międzynarodowym, prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej na
rzecz mieszkańców miasta i gminy Lipsko, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk
młodzieżowych, współpraca na rzecz kultury z instytucjami, stowarzyszeniami,
społecznym ruchem artystycznym oraz twórcami indywidualnymi, a także edukacja oraz
wychowanie przez sztukę – głównie młodzieży.
•

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku

Biblioteka posiada Filię Biblioteczną w Długowoli, wchodzącą w skład Lipskiego Centrum
Kultury.
•

Kino „Oskar” w Lipsku

W kinie odbywają się projekcje filmów oraz organizacja występów artystycznych i innych
imprez kulturalnych, spotkań itp.
•

Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lipsku

Zadaniem Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej jest rozpowszechnianie, w ramach
programów nauczania, wśród młodzieży szkolnej wiedzy o ekologii i ochronie środowiska,
w tym o szerokim zakresie uregulowań systemowych, prawnych powszechnie
obowiązujących i działaniach lokalnych podejmowanych w tym zakresie na terenie miasta
i gminy, poprzez wystawy, prelekcje, filmy, konkursy. Lokalne Centrum współpracuje z
ośrodkami kultury, szkołami, organizacjami ekologicznymi i młodzieżowymi.
Uruchomiona w dniu 1 lutego 2001 roku lokalna rozgłośnia radiowa „Twoje Radio
Lipsko” jest pierwszą w Polsce rozgłośnią radiową nadająca na falach średnich.
Programów tej rozgłośni nadawanych dla Lipska i okolic słuchają również mieszkańcy
sąsiednich gmin. Twoje Radio Lipsko nadaje codziennie w dwóch blokach programowych
od godziny 7.00 do 9.00 i od godziny 17.00 do 19.00. W zespole redakcyjnym pracuje
kilkanaście osób, na antenie można usłyszeć lokalne informacje, koncert życzeń i kącik z
poradami, który pomagają realizować lekarze, policjanci i pedagodzy.
Aktywność oraz bardzo dobra współpraca władz samorządowych, instytucji,
organizacji pozarządowych oraz społeczników powoduje, że teren ten obfituje w mnogość
imprez o charakterze kulturalnym, patriotycznym i sportowym. Do pierwszych zaliczyć
można:
•
•

Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej „Powiśle” w Lipsku,
Mazowieckie Spotkania Kapel Podwórkowych w Siennie,
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•
•
•
•
•
•
•

Dni Lipska,
Dni Solca,
Dni Sienna,
Sobótka w Solcu nad Wisłą,
wybory małej Miss Lipska,
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej,
Mikołajki pod hasłem „Dajmy dzieciom uśmiech” dla dzieci specjalnej troski z terenu
powiatu Lipsko.

Największymi cyklicznymi imprezami kulturalnymi organizowanymi na terenie powiatu
są:
Dni Lipska - cykliczna impreza odbywającą się na początku września, organizowana
przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko, Lipskie Centrum Kultury, natomiast patronat
medialny sprawuje Twoje Radio Lipsko.
Trzydniowa zabawa na Dniach Lipska przyciąga co roku rzesze mieszkańców i turystów.
Głównymi atrakcjami są występy kabaretów, zespołów muzycznych i koncerty. Ponadto
organizowane są zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko.
Święto Kwitnącej Wiśni i Miodu w Lipsku, na stałe wpisało się do kalendarza imprez
kulturalnych powiatu. W ubiegłym roku obchodzone było już po raz 11-sty. Impreza
rozpoczęła się mszą świętą w kościele p.w. św. Trójcy w Lipsku, podczas której
poświęcono Sztandar Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Lipskiej.
Święto Kwitnącej Wiśni to także spotkania plantatorów z autorytetami z dziedziny
sadownictwa, wykłady, szkolenia i wymiana doświadczeń.
Podczas imprezy nie brakuje wystaw i kiermaszów, wydawnictw produktów pszczelich i
środków produkcji ogrodniczej i sadowniczej. Impreza jest doskonałą promocją powiatu
lipskiego, ponieważ uroczystości tej patronuje marszałek województwa mazowieckiego.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w Polsce najwięcej owoców wiśni zbiera się w województwie
mazowieckim ok. 31%. W subregionie radomskim, powiat lipski przoduje w produkcji
tych owoców.
Imprezy patriotyczne to w dużej mierze obchody świąt narodowych i upamiętnienia
miejsc związanych z konkretnymi wydarzeniami jak np.:
•

Zlot w Dąbrowie, k. Ciepielowa - miejsce mordu 300 jeńców polskich przez niemiecki
Wehrmacht dn. 8.09.1939 roku; (obchody w drugą niedzielę września);

•

Jawor Solecki gmina Sienno - miejsce śmierci płk. Dionizego Czachowskiego;

•

Lipsko - rozbicie posterunku niemieckiego;

•

Chotcza - walki BCh, AL, AK, przerwanie frontu, przeprawa przez Wisłę;

•

Dębowe Pole, gmina Sienno – rocznica pacyfikacji wsi Dębowe
Margrabszczyzna, sierpień 1944, (obchody w ostatnią niedzielę sierpnia).

Pole

i

Do najbardziej znanych imprez sportowych zaliczamy:
•

Amatorski Integracyjny Wyścig Kolarski im. Henryka Gintera organizowany na
początku czerwca,

•

Halowy Turniej Piłki Nożnej „W poszukiwaniu talentu piłkarskiego”,

•

Rekreacyjny Festyn Sportowy dla dzieci szkół podstawowych,

•

Biegi sportowe ulicami Lipska i Sienna,

•

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowany
przez UKS „Tajfun” w Woli Soleckiej w marcu każdego roku.
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Działalność sportowa w gminie Lipsko prowadzona jest w oparciu o dwa obiekty, tj.:
- stadion, z bieżnią i boiskami treningowymi mieszczący 10 tys. widzów, w tym 1300
miejsc siedzących i dobrze wyposażoną strzelnicę sportową,
- dobrze wyposażoną halę sportową.
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych OSP RP
w Lipsku

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Ciepielowie
Gmina
-

Ciepielów OSP
OSP w Ciepielowie
OSP w Antoniowie
OSP w Bąkowej
OSP w Bielanach
OSP w Łaziskach
OSP w Pcinie
OSP w Wielgiem

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Chotczy
Gmina
-

Chotcza OSP
OSP w Chotczy
OSP w Białobrzegach
OSP w Kijance
OSP w Tymienicy

Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Lipsku
Gmina
-

Lipsko OSP
OSP w Scandic – Food Sp. z o.o.
OSP w Krępie Kościelnej
OSP w Woli Soleckiej
OSP w Długowoli
OSP w Maruszowie
OSP w Lipsku

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rzeczniowie
Gmina
-

Rzeczniów OSP
OSP w Rzeczniowie
OSP w Podkońcach
OSP w Ciecierówce
OSP w Grabowcu
OSP w Grechowie
OSP W Jelance
OSP w Pawliczce
OSP w Płósach
OSP w Rzechowie
OSP w Rybiczyźnie
OSP w Wólce Modrzejowej
OSP w Marianowie
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Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Siennie
Gmina
-

Sienno OSP
OSP w Siennie
OSP w Jaworskiej Woli
OSP w Jaworze Soleckim
OSP w Janowie
OSP w Kadłubku
OSP w Kochanówce
OSP w Osówce
OSP w Nowej Wsi
OSP w Tarnówku
OSP w Aleksandrowie Dużym

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Solcu nad Wisłą
Gmina
-

Solec OSP
OSP w Solcu nad Wisłą
OSP w Pawłowicach
OSP w Przedmieściu Bliższym
OSP w Sadkowicach
OSP w Słuszczynie
OSP w Woli Pawłowskiej
OSP w Zemborzynie

STOWARZYSZENIA SPORTOWE
-

-

Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” – PSP w Woli Soleckiej
Uczniowski Klub Sportowy „Awans” - PSP w Solcu nad Wisłą
Uczniowski Klub Sportowy „Tornado” - PSP w Sadkowicach
Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” - Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą
Uczniowski Klub Sportowy „Żaki” - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Solcu nad
Wisłą
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” - Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie
Uczniowski Klub Sportowy „Orkan” - Zespół Placówek Oświatowych w Kępie
Kościelnej
Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” - Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tornado” - Szkoła Podstawowa w Szymanowie
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – PSP w Rzeczniowie
Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” przy Publicznej Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w SOSW w Hucie
Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej
Uczniowski Klub Sportowy –
„Plus” przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Grabowcu
Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworze
Soleckim
Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie
Uczniowski Klub Sportowy „Lider” – PSP w Lipsku
Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Siennie
Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowicach
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Pomaturalnych w Siennie
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-

Amatorskie Ludowe Towarzystwo Sportowe „OLD-BOYS” w Lipsku
Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” – Katarzynów
Gminny Klub Sportowy „Wisła Chotcza" – Chotcza
Ludowy Klub Sportowy „Krępianka” – Katarzynów
Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” w Siennie
Klub Sportowy „Powiślanka” w Lipsku
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Solec nad Wisłą
Ludowy Klub Sportowy „Video” w Ciepielowie
Amatorskie Towarzystwo Sportowe w Lipsku
Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Rzeczniowie
Ludowy Klub Sportowy „Sparta” w Sadkowicach

INNE STOWARZYSZENIA
-

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle”
Towarzystwo Przyjaciół Sienna
Stowarzyszenie Przyjaciół Solca
Stowarzyszenie na rzecz Gminy Solec nad Wisłą „Wisła”
Towarzystwo Przyjaciół Solca
Towarzystwo Rozwoju Gminy Rzeczniów
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Oświaty w Gminie Ciepielów
Lipskie Stowarzyszenie Małej i Średniej Przedsiębiorczości - Lipsko
Porozumienie Samorządowe Powiatu Lipskiego - Lipsko
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gozdawa i Okolic
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Aleksandrów i Okolic, Osówka
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kochanówka i Okolic
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pasztowa Wola Kolonia i Okolic
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podkońce Rzechów i Płósy
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Siennie
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń im. Św. Brata Alberta” w Lipsku
Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Lipskiej - Lipsko
Stowarzyszenie „Dobro Dziecka” - Lipsko
Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Krokus” w Lipsku
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. Oddział w Lipsku
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Bohaterów Chotczy w Lipsku
Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Lipsku
Polski Związek Niewidomych Koło w Lipsku
Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Koło w Lipsku
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Miejsko – Gminny w Lipsku
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Gminny w Ciepielowie
Polski Związek Wędkarski – Koło w Lipsku
Polski Związek Wędkarski – Koło w Ciepielowie
Polski Związek Wędkarski – Koło w Solcu
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Ciepielowie
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – w Rzeczniowie
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – w Solcu nad Wisłą
Polskie Koło Pielęgniarskie w Lipsku
Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Lipsku
Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Siennie
Jednostka Strzelecka Nr 1005 im. płk D. Czachowskiego w Lipsku
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Kalendarz imprez dla powiatu lipskiego na rok 2008
Lp.

Nazwa imprezy

Termin

Miejsce imprezy

Zasięg imprezy

1.

XVI Finał WOŚP – Koncert w
Lipsku

13.01.2008

Lipsko

ogólnopolski/
regionalny

2

Ferie na wesoło

11 – 15 luty

Krępa Kościelna

regionalny

3

III Jarmark Wielkanocny

16 marzec

Lipsko – rynek miasta

regionalny

4

Eliminacje Powiatowego
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej pt.
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

28 marzec

Lipsko

regionalny

5

Rajd „W poszukiwaniu wiosny”

05 kwiecień

Przedmieście

regionalny

6

V Lipskie Spotkania z Książką

23-24 kwiecień

LCK , Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna

regionalny

7

Konkurs Wiedzy o regionie
"Nasz region"

15 kwiecień

Lipsko

regionalny

8

Dni Kultury Sienna, Przegląd
Kapel i Zespołów Weselnych

01 – 03 maj

Sienno

regionalny

9

Pielgrzymka młodzieży powiatu 10 maj
lipskiego do Piotrawina

Piotrawin

regionalny

10

Święto Kwitnącej Wiśni

08 maj

Lipsko

ponadregionalny /
ogólnopolski

11

XIV Festiwal Folkloru
i Twórczości Nieprofesjonalnej
„Powiśle” 2008

18 maj

Lipsko

wojewódzki

12

30 maj
Konferencja Turystyczna
„Szlakiem Bursztynowym przez
Polskę”

Lipsko

ponadregionalny

13

XII Przegląd Twórczości
Dziecięcej

06-07 czerwiec

Lipsko

wojewódzki

14

Ogólnopolski Rajd Pieszy i
Rowerowy „W poszukiwaniu
żółwia i dinozaura”

13-15 czerwiec

Lipsko – Solec nad
Wisłą

regionalny /
ogólnopolski

15

Sobótka

24 czerwiec

Teren powiatu

regionalny

16

Festyn Ekologiczny „Bliżej
Natury”

06 lipiec

Lipsko – Rynek miasta

regionalny

17

Dni Solca

19 – 20 lipiec

Solec nad Wisłą

wojewódzki

18

Rowerem po Powiślu

lipiec - sierpień

Powiat lipski oraz
region 3 województw:
mazowieckiego,
lubelskiego i
świętokrzyskiego

regionalny

19

Harcerska Akcja Letnia

lipiec - sierpień

20

Festiwal Muzyki Klasycznej

sierpień

Solec nad Wisłą

ogólnopolski

21

Mazowieckie Spotkania Kapel
Podwórkowych

sierpień

Sienno

ogólnopolski

22

Dożynki Powiatowe

sierpień /
wrzesień

23

XII Dni Lipska

22 – 24
sierpień

Lipsko

regionalny

24

Rajd Szlakami Miejsc Pamięci
Narodowej

06 - 07
wrzesień

Dąbrowa

regionalny

25

Rocznica pomordowania 300

07 wrzesień

Dąbrowa

regionalny /
wojewódzki/ogólno

regionalny

regionalny
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jeńców polskich

polski

26

XIV Festiwal Piosenki
Turystycznej i Harcerskiej

26 - 28
wrzesień

Lipsko

regionalny /
ogólnopolski

27

Rocznica Przełamania Frontu
na Wiśle

Październik

Chotcza

regionalny /
wojewódzki

28

II Spotkania Młodych Wokół
Teatru i Muzyki

21 – 22
listopada

Lipsko

wojewódzki

29

I Festiwal Pieśni Patriotycznej i 06 listopad
Legionowej

Lipsko

regionalny

30

V Integracyjny Przegląd
Twórczości Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych

18 listopad

Lipsko

regionalny

31

XVII Mikołajki dla dzieci
specjalnej troski „Dajmy
dzieciom uśmiech”

07 grudzień

Lipsko

regionalny

32

VIII Przegląd Twórczości
Ekologicznej „Eko - Song”

10 grudzień

Lipsko

regionalny

33

VIII Konkurs recytatorski
„Kreować głosem”

16 grudzień

Lipsko

regionalny

34

Harcerska Akcja – Betlejemskie 19-24 grudzień
Światło Pokoju

Lipsko, teren powiatu

regionalny

35

II Bożonarodzeniowy Jarmark
Świąteczny

Lipsko - LCK

regionalny

21 grudzień
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CZĘŚĆ III
KIERUNKI POLITYKI PROROZWOJOWEJ GMIN POWIATU
LIPSKIEGO
Podział kompetencji pomiędzy samorządem gminnym a powiatowym w zakresie
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz zróżnicowanie
właściwości w zakresie wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego, stanowi w
decydujący sposób o wzajemnych relacjach pomiędzy tymi szczeblami samorządu.
Stworzenie
płaszczyzny
współpracy
pomiędzy
samorządem
powiatowym
i pozostałymi
szczeblami
samorządu
terytorialnego
oraz
innymi
podmiotami
uczestniczącymi w kształtowaniu warunków rozwoju powiatu winno opierać się na
wspomaganiu realizacji gminnych zamierzeń strategicznych, koordynacji działań
prorozwojowych podejmowanych przez samorządy gmin i powiatu, kształtowaniu
potrzeby integracji społeczności powiatu, jako poczucia tożsamości kulturowej
i patriotyzmu lokalnego.
W trakcie prac zwrócono się do gmin powiatu lipskiego o zaprezentowanie na
podstawie własnych strategii rozwoju najistotniejszych problemów i kierunków polityki
prorozwojowej. Informacje te mają istotny wpływ na sytuację całego powiatu oraz na
jego możliwości rozwojowe.
Analiza przesłanych materiałów wskazuje, iż treść tych zapisów zbieżna jest z celami
i działaniami powiatu lipskiego. Przedstawione poniżej kierunki polityki prorozwojowej
zadeklarowane przez samorządy gmin powiatu, stanowią ich suwerenne i indywidualne
rozstrzygnięcia w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, opartego na posiadanych
zasobach. Informacje te zostały uzyskane z ankiet wypełnianych przez pracowników
właściwych Urzędów Gmin.

GMINA CHOTCZA

1. Kierunki polityki prorozwojowej w gminie
W ramach własnej polityki rozwoju gmina zamierza wspierać na swoim terenie rozwój
następujących funkcji:
a) w pierwszej kolejności:
•

podniesienie potencjału produkcyjnego,

•

poprawa stanu technicznego dróg,

•
•

ograniczenie bezrobocia,
budowa sieci kanalizacyjnej,

b) w drugiej kolejności (uzupełniająco):
•

agroturystyka i rekreacja.

2. Zasoby do aktywizacji
a) tereny predysponowane do aktywizacji:
•

zagospodarowanie odłogów.
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3. Zadania inwestycyjne
Priorytety inwestycyjne proszę zapisać wg ich hierarchii ważności:
• kanalizacja w gminie,
• komunikacja w gminie.
GMINA CIEPIELÓW

1. Kierunki polityki prorozwojowej w gminie
W ramach własnej polityki rozwoju gmina zamierza wspierać na swoim terenie rozwój
następujących funkcji:
a) w pierwszej kolejności:
• usługi komunalne,
•
•

usługi publiczne,
produkcja rolna,

•

turystyka, rekreacja i wypoczynek,

b) w drugiej kolejności (uzupełniająco):
• rolnictwo ekologiczne,
•

produkcja pozarolnicza i usługi komunalne.

2. Zasoby do aktywizacji
a) tereny predysponowane do aktywizacji:
•

tereny predysponowane do lokalizacji funkcji rekreacji i wypoczynku:

•

- Dolina rzeki Iłżanki
tereny wskazane pod budownictwo letniskowe:

- Stary Ciepielów, Rekówka, Kawęczyn, Drezno
3. Zadania inwestycyjne
Priorytety inwestycyjne wg hierarchii ważności:
- zwodociągowanie gminy,
- komunikacja w gminie (drogi gminne, modernizacja),
- kanalizacja w gminie.
MIASTO GMINA LIPSKO
1. Kierunki polityki prorozwojowej w gminie
W ramach własnej polityki rozwoju gmina zamierza wspierać na swoim terenie rozwój
następujących funkcji:
a) w pierwszej kolejności:
•
•

usługi publiczne (oświata, zdrowie itp.)
usługi komunalne (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami)

•

turystyka, rekreacja i wypoczynek

2. Zasoby do aktywizacji
a) tereny predysponowane do aktywizacji:
• tereny predysponowane do lokalizacji funkcji rekreacji i wypoczynku:
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tereny na planowanym osiedlu mieszkaniowym Solecka III
tereny wskazane pod budownictwo letniskowe:

−
•

− tereny wokół planowanego zbiornika wodnego w Katarzynowie.
b) obiekty do zagospodarowania:
•

budynek po byłym Zakładzie Energetyki Cieplnej.

3. Zadania inwestycyjne
Priorytety inwestycyjne wg hierarchii ważności:
• komunikacja w gminie:
- przebudowa chodników w ciągu drogi krajowej nr 79 w ulicy Armii Krajowej –
Spacerowej,
- przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowość Krępa Górna,
- przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lipsko – Tomaszówka,
Małgorzacin, Wola Solecka - Wólka, Krępa Górna - Boży Dar,
- przebudowa infrastruktury drogowej w Lipsku; oś. Solecka I i II, przebudowa ul.
Mostowa, ul. Ogrodowa,
- przebudowa, budowa chodników na ul. Słonecznej, ul. Partyzantów,
•

•

kanalizacja w gminie:
- budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i renowacja
kolektora sanitarnego wzdłuż rzeki Krępianki,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Czachowskiego, ul. Małej i
części ul. Kilińskiego w Lipsku,
zwodociągowanie gminy:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości: Śląsko, Poręba,
Krzywda, Gruszczyn, Lipsko ul. Jadwinów wraz z pompownią,
• inne zadania inwestycyjne:
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko,
- budowa Publicznego Przedszkola Samorządowego w Lipsku,
- urządzenie placu zabaw w Mieście i Gminie Lipsko.
GMINA RZECZNIÓW
1. Kierunki polityki prorozwojowej w gminie
W ramach własnej polityki rozwoju gmina zamierza wspierać na swoim terenie rozwój
następujących funkcji:
a) w pierwszej kolejności:
• budowa dróg,
•

budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego,

b) w drugiej kolejności (uzupełniająco):
• agroturystyka.
2. Zasoby do aktywizacji
a) tereny predysponowane do aktywizacji:
• tereny predysponowane do lokalizacji funkcji rekreacji i wypoczynku:
- rozwój agroturystyki w oparciu o sołectwa w południowej i północnej części
gminy,
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b) obiekty do zagospodarowania:
• budynki po byłych szkołach w Rzechowie, Pasztowej Woli i Pawliczce.
3. Zadania inwestycyjne
Priorytety inwestycyjne wg hierarchii ważności:
- komunikacja w gminie,
- kanalizacja w gminie.
GMINA SIENNO
1. Kierunki polityki prorozwojowej w gminie
W ramach własnej polityki rozwoju gmina zamierza wspierać na swoim terenie rozwój
następujących funkcji:
a) w pierwszej kolejności:
• produkcja rolna,
•

rolnictwo ekologiczne,

• turystyka, rekreacja, wypoczynek,
b) w drugiej kolejności (uzupełniająco):
•

produkcja pozarolnicza i usługi komercyjne.

2. Zasoby do aktywizacji
a) tereny predysponowane do aktywizacji:
•

tereny predysponowane do lokalizacji funkcji rekreacji i wypoczynku

- obszar całej gminy,
• tereny wskazane pod budownictwo letniskowe
•

- teren sołectwa Dębowe Pole,
inne tereny do aktywizacji
- otoczenie drogi wojewódzkiej Iłża-Lipsko,
- otoczenie drogi powiatowej Sienno-Ostrowiec Świętokrzyski.

3. Zadania inwestycyjne
Priorytety inwestycyjne wg hierarchii ważności:
- zwodociągowanie - strona północna gminy,
- wdrożenie zbiórki odpadów segregowanych,
- komunikacja w gminie (modernizacja dróg ok. 25km).
GMINA SOLEC NAD WISŁĄ

1. Kierunki polityki prorozwojowej w gminie
W ramach własnej polityki rozwoju gmina zamierza wspierać na swoim terenie rozwój
następujących funkcji:
a) w pierwszej kolejności:
•

turystyka, rekreacja, rolnictwo ekologiczne,

•
•

usługi publiczne,
gospodarka wodno – ściekowa, budowa dróg gminnych,
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•
produkcja rolna,
b) w drugiej kolejności (uzupełniająco):
•
promocja i rozwój kultury powiśla.
2. Zasoby do aktywizacji
a) tereny predysponowane do aktywizacji:
•
tereny predysponowane do lokalizacji funkcji rekreacji i wypoczynku,
cały teren gminy ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przyległych do Wisły,
•
tereny wskazane pod budownictwo letniskowe
j.w.
•
inne tereny do aktywizacji
j.w.
b) obiekty do zagospodarowania:
W celu aktywizacji w/w terenów może być niezbędna zmiana ich przeznaczenia.
•
budynki po zlikwidowanych szkołach.
3. Zadania inwestycyjne
Priorytety inwestycyjne wg hierarchii ważności:
• zwodociągowanie i kanalizacja całej gminy,
• budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Solcu nad Wisłą,
• przebudowa dróg gminnych – stałe zwiększanie powierzchni dróg o nawierzchniach
asfaltowych,
• rozwój inwestycji infrastrukturalnych służących turystyce i rekreacji.
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CZĘŚĆ IV
ANALIZA SWOT
Analiza SWOT jest metodą stosowaną w opracowaniach strategii rozwoju jednostek
terytorialnych, w tym: regionów, województw, powiatów, miast i gmin. Pozwala na
przeanalizowanie atutów i słabości danej jednostki terytorialnej. W szczególności
identyfikuje mocne strony (Strenghts), słabe strony (Weaknesses), szanse
(Opportunities) i zagrożenia (Threats).
Podstawą do wypracowania i sformułowania strategii rozwoju powiatu, jest
niewątpliwie diagnoza prospektywna, ponieważ ta metoda umożliwia uporządkowanie
wiedzy o powiecie oraz przeprowadzenie oceny jego aktualnego stanu. Głównym celem
analizy SWOT jest określenie aktualnej pozycji przedmiotu, a zatem w przypadku powiatu
będzie to wskazanie głównych problemów, oraz prognoza strategii postępowania. Mocne
punkty mogą oznaczać, iż należy je nadal rozwijać i doskonalić, słabe zaś eliminować,
bądź zreorganizować.
To, w jaki sposób będzie wykorzystywany potencjał drzemiący w powiecie i jego
mieszkańcach, zależy od nich samych oraz od czynników zewnętrznych, które oddziałują
na tę społeczność. Mogą one przybierać postać szans bądź zagrożeń.
W przygotowywaniu analizy SWOT powiatu lipskiego przyjęto następujące definicje
słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń:
Mocne strony – to obszary, gdzie obecnie podejmowane działania uważane są za
skuteczne w odniesieniu do obecnych i przyszłych potrzeb, stosowane metody w ich
realizacji są również skuteczne, a mechanizmy koordynacji i zarządzania są właściwe. To
zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju powiatu
lipskiego, na które bezpośredni wpływ ma sam powiat.
Słabe strony – to obszary występowania słabości w odniesieniu do obecnych i
przyszłych potrzeb oraz przeszkody w wykorzystaniu szans. To zjawiska ograniczające
możliwości rozwoju, na które bezpośredni wpływ ma sam powiat.
Szanse – to obszary, które będą miały korzystny wpływ na rozwój powiatu. Analizując
szanse należy wskazać praktyczne prawdopodobieństwo ich powstania oraz ich
potencjalne znaczenie. To zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości
kształtowania rozwoju powiatu, których występowanie jest uwarunkowane czynnikami
leżącymi poza możliwościami bezpośredniego wpływu powiatu.
Zagrożenia – to obszary, które będą miały niekorzystny wpływ na rozwój powiatu.
Analizując zagrożenia należy wskazać praktyczne prawdopodobieństwo powstania
zagrożeń oraz ich potencjalne znaczenie. To zjawiska negatywne z punktu widzenia
możliwości kształtowania rozwoju powiatu, których występowanie jest uwarunkowane
czynnikami leżącymi poza możliwościami bezpośredniego wpływu powiatu.
Analiza SWOT wymaga uprzedniej identyfikacji dziedzin, które podlegać będą
programowaniu strategicznemu. W dziedzinach tych z jednej strony zawsze występują
określone problemy, a z drugiej istnieją niewykorzystane czynniki rozwoju. W powiecie
lipskim wybrano następujące dziedziny wspomagania rozwoju:
I.

Infrastruktura techniczna i komunikacja

II.

Infrastruktura społeczna

III.

Środowisko przyrodnicze i kulturowe

IV.

Sfera gospodarcza

Na podstawie analizy wysunięto większość rozstrzygnięć, co do dalszych kierunków
rozwoju powiatu lipskiego.
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I. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNIKACJA
Mocne strony

Słabe strony

•

dobre powiązanie komunikacyjne gmin
powiatu lipskiego z Radomiem,
Warszawą, Sandomierzem (węzeł
komunikacyjny: droga krajowa nr 79
oraz drogi wojewódzkie nr 747 (na
odcinku Iłża-Solec) i 754, 817, 874, 900

•

niezadowalający stan techniczny drogi
krajowej, dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych w odniesieniu do
rosnącego ruchu samochodowego

•

dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych i
powiatowych

•

słaba jakość dróg gminnych i
powiatowych – zły stan techniczny i
parametry dróg

•

dobrze rozwinięta sieć wodociągowa

•

niewystarczająca ilość parkingów, miejsc
postojowych zwłaszcza w mieście Lipsku

•

znaczna dynamika rozwoju transportu
indywidualnego (samochody osobowe,
ciężarowe)

•

bardzo niski poziom skanalizowania

•

dostęp do sieci elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych

•

niewystarczająca ilość przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenach
wiejskich

•

wystarczająca ilość obiektów obsługi
komunikacji samochodowej (stacje paliw,
gazu, parkingi, obiekty gastronomiczne)

•

problem stale pojawiających się tzw.
„dzikich wysypisk”

•

przestarzały stan techniczny sieci
elektroenergetycznych

•

słaba selekcja odpadów i brak
kompleksowego podejścia do ich
zagospodarowania

•

brak sieci gazowej na terenie powiatu

•

zły stan techniczny części mostów

II. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Mocne strony

Słabe strony

•

prowadzenie przez Powiatowy Urząd
Pracy działań aktywizujących osoby
bezrobotne w ramach programów
finansowych z Funduszu Pracy i
Europejskiego Funduszu Społecznego

•

migracje osób wykształconych z terenu
powiatu do dużych ośrodków miejskich

•

korzystna struktura demograficzna
ludności powiatu: duży udział ludności w
wieku produkcyjnym, względna
równowaga struktury płci

•

brak mieszkań komunalnych i socjalnych

•

funkcjonowanie placówek i instytucji w
powiecie wspomagające działalność
społeczną, kulturową, itp.

•

słabe wyposażenie w sprzęt Komendy
Powiatowej Policji, Powiatowej Straży
Pożarnej

•

podejmowanie wspólnych działań KPP,
KPSP, OSP, PZZK na rzecz
bezpieczeństwa powiatu i jego
mieszkańców

•

znaczna skala potrzeb w zakresie pomocy
społecznej

•

funkcjonowanie Ochotniczych Straży

•

ciągłe niedoinwestowanie placówek
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Pożarnych w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym

oświatowych w powiecie

•

prawidłowo rozwinięta sieć placówek
podstawowej opieki zdrowotnej (dobra
jakość świadczonych usług i dostępność
usług)

•

przestarzały sprzęt diagnostyczny w
Szpitalu

•

wysoka jakość świadczonych usług przez
Szpital w Lipsku (certyfikat ISO 90012000, własny tabor sanitarny, płynność
finansowa SPZZOZ - brak zadłużenia)

•

uboga oferta aktywnych form
wypoczynku

•

duży potencjał usługowy, dobre
kwalifikacje personelu medycznego

•

brak środków na intensywną promocję
powiatu

•

szeroki wybór istniejących profili
kształcenia, możliwości wprowadzania
nowych profili w kontekście
dostosowywania do potrzeb rynku pracy
(nie tylko na terenie powiatu), możliwość
uzupełnienia wykształcenia przez osoby
dorosłe

•

brak właściwej infrastruktury
turystycznej (pola namiotowe, ośrodki
wypoczynkowe, punkty gastronomiczne,
parkingi)

•

dostatecznie rozwinięta sieć bibliotek

•

niedobór obiektów sportoworekreacyjnych

•

brak telewizji lokalnej

•

szeroki kalendarz imprez kulturalnych:
Dni Lipska
Święto Kwitnącej Wiśni
Ogólnopolski Rajd Pieszy i Rowerowy
„W poszukiwaniu żółwia i dinozaura”
- Festiwal Muzyki Klasycznej
- Festiwal Piosenki Turystycznej i
Harcerskiej, itp.
-

•
•

przynależność PCPR do zespolonej sieci
informatycznej POMOST
rozwiązany problem pomocy społecznej
w powiecie:
- 2 Powiatowe Środowiskowe Domy
Samopomocy (w Lipsku i Łaziskach),
- 2 placówki WTZ (w Lipsku i Siennie)
- Dom Dziecka w Solcu nad Wisłą
- Dom Pomocy Społecznej Lipsku
- punkt poradnictwa rodzinnego
- punkt Ośrodka Interwencji Kryzysowej

•

prężna działalność Gminnych Ośrodków
Pomocy Społecznej

•

przynależność powiatu lipskiego
Związku Powiatów Polskich

•

istnienie rozgłośni Twoje Radio Lipsko o
zasięgu ponadpowiatowym

•

Lokalna
Powiśla”

prasa

-

kwartalnik

do

„Życie

III. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I KULTUROWE
Mocne strony

•

przez gminy powiatu lipskiego
przepływają cztery rzeki: Iłżanka,

Słabe strony

•

brak środków na inwestycje z zakresu
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ochrony środowiska

Kamienna, Krępianka i Wisła, dzięki
czemu tereny te są atrakcyjne
turystycznie

•

powiat ma opracowane dokumenty
środowiskowe: „Program ochrony
środowiska” i „Program gospodarki
odpadami dla Powiatu Lipskiego”

•

niski stopień odzysku odpadów

•

występowanie na terenie powiatu
obszarów objętych ochroną przyrody, tj,
pomniki przyrody (27 szt.), rezerwaty:
Sadkowice, Borowiec, Źródełko, Raj,
Ujście Kamiennej

•

niedostateczna edukacja ekologiczna i
świadomość społeczna dotycząca ochrony
środowiska

•

Europejska Sieć Ekologiczna NATURA
2000 „Solec nad Wisłą”

•

brak zbiorników retencyjnych

•

przebiegający przez teren powiatu Szlak
Żółwia i Dinozaura

•

zanieczyszczenia wód gruntowych
(nieszczelne zbiorniki ścieków z
gospodarstw domowych, stosowanie
nawozów sztucznych, wylewanie
nieczystości płynnych do gruntów)

•

podjęcie działań w sprawie utworzenia na
terenie powiatu bursztynowego szlaku

•

nie stosowanie zasady łączenia realizacji
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

•

walory środowiska naturalnego
sprzyjające rozwojowi funkcji
rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie:

•

obciążenie środowiska przyrodniczego
komunikacją drogową - emisja spalin i
nadmierny hałas

-

wolne tereny pod rozwój budownictwa
letniskowego

-

atrakcyjne tereny dla turystyki pieszej
i rowerowej

•

istniejące oznakowane szlaki rowerowe

•

brak profesjonalnej oferty promocyjnej
skutecznie rozszerzającej grono
korzystających z usług turystyki i
wypoczynku

•

duża ilość obiektów zaliczanych do
dziedzictwa kulturowego – szansa na
rozwój turystyki

•

niewykorzystanie zasobów wodnych –
rzek - na powstanie przystani rzecznych

•

czyste
środowisko
naturalne
nie
zdegradowane przez przemysł (ok. 19%
lesistość powiatu)

•

brak środków finansowych na
rewitalizację obiektów kulturowych,
sakralnych

•

zbyt małe zainteresowanie wśród
mieszkańców powiatu działalnością
agroturystyczną

IV. SFERA GOSPODARCZA
Mocne strony

Słabe strony

•

korzystne powiązania komunikacyjne
gmin położonych wzdłuż ważnych tras
komunikacyjnych – atut dla lokalizacji
funkcji produkcyjnych oraz funkcji
mieszkalnictwa, turystyki i rekreacji

•

utrzymujące się bezrobocie - 14,4%

•

duża aktywność gospodarcza ludności
sektora prywatnego (rozwój drobnej
przedsiębiorczości)

•

ubożenie społeczeństwa
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•

dobrze rozwinięta sieć usług otoczenia
biznesu

•

słaby wewnętrzny kapitał finansowy
mieszkańców i firm

•

przychylność władz samorządowych dla
podejmujących działalność gospodarczą i
inwestorów tworzących miejsca pracy na
terenie powiatu

•

mała atrakcyjność terenów pod
inwestycje ze względu na odległość od
metropolii

•

korzystna infrastruktura techniczna i
komunikacyjna do prowadzenia biznesu

•

brak kompleksowej oferty terenowej pod
działalność gospodarczą i inwestycje

•

korzystne warunki przyrodniczoekonomiczne do produkcji zdrowej
żywności i do rozwoju odnawialnych
źródeł energii

•

niedostateczna ilość instytucji
zrzeszających przedsiębiorców np. izba
gospodarcza

•

głębokie tradycje rolnicze

•

niedostateczna wiedza na temat
pozyskiwania środków dla sektora MSP
jak i sektora rolnego

•

rozwijające się sadownictwo i
pszczelarstwo

•

postępujące starzenie się ludności
wiejskiej, niechęć ludzi młodych do pracy
w rolnictwie

•

średnie jakościowo gleby pozwalające na
produkcję rolną, hodowlaną oraz
mleczarską

•

ograniczona chłonność lokalnego rynku
na produkty rolne

•

inwestycje rolno – spożywcze i
budowlane

•

niewystarczająca ilość punktów skupu
płodów rolnych

•

funkcjonowanie instytucji
wspomagających rozwój MSP oraz
działalności rolniczej

•

brak grup producenckich zrzeszających
rolników

•

możliwość rozwoju agroturystyki,
ekoturystyki i innych form
krótkookresowego wypoczynku (np.
zielone szkoły)

•

zróżnicowane i niedostateczne
wyposażenie gospodarstw w sprzęt i
maszyny rolnicze

•

niska aktywność promocji gospodarczej
walorów i terenów inwestycyjnych
powiatu

Szanse:
1. Utrzymujący się w Polsce wzrost gospodarczy.
2. Fundusze strukturalne z Unii Europejskiej szansą dla rozwoju powiatu.
3. Łatwiejszy dostęp do kredytów na rozwój działalności gospodarczej.
4. Napływ kapitału zagranicznego.
5. Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
6. Modernizacja istniejących i budowa nowych dróg powiatowych.
7. Dobry dostęp do dróg wojewódzkich – budowa mostu na rzece Wiśle usprawni
połączenie z woj. lubelskim.
8. Budowa obwodnicy Ciepielowa i Lipska na drodze krajowej nr 79.
9. Rozwój systemu szlaków rowerowych i pieszych.
10. Współpraca pomiędzy jednostkami samorządowymi na wszystkich szczeblach –
wykorzystanie współpracy z miastami partnerskimi w kraju i za granicą.
11. Promocja powiatu i jego walorów turystycznych.
12. Utworzenie Wiślańskiego Parku Krajobrazowego na terenie powiatu.
106

Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2008-2020

13. Rozwój działalności agroturystycznej, uzupełniającej ofertę turystyczną powiatu.
14. Rozszerzanie zasięgu imprez kulturalnych.
15. Integracja gmin powiatu lipskiego – powołanie Lokalnej Grupy Działania.
16. Wpisanie SPZZOZ w Lipsku do sieci szpitali.
17. Wprowadzanie i promowanie w szkołach średnich podstaw przedsiębiorczości.
18. Wzbogacanie bazy dydaktycznej szkół.
19. Otwarcie wyższej szkoły zawodowej w Solcu nad Wisłą „Kolegium Pracowników Służb
Społecznych”.
20. Pozyskiwanie środków na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
21. Tworzenie warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego – budowa
obiektów sportowych (np. hale sportowe, boiska, itp.)
22. Prowadzenie działań służących zapobieganiu patologiom wśród młodzieży.
23. Udział młodzieży w targach edukacyjnych, konferencjach i seminariach oświatowych,
organizacja „dni otwartych” w poszczególnych szkołach.
24. Krzewienie wśród młodzieży powiatu wartości ekologicznych i lokalnych tradycji.
25. Udział młodzieży w wymianie międzynarodowej.
26. Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy.
27. Zacieśnienie współpracy ze szkołami wyższymi.
28. Dofinansowanie opieki społecznej.
29. Rozwój systemu rodzinnej opieki zastępczej.
30. Tworzenie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków placówek
opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych.
31. Dostosowanie obiektów
niepełnosprawnych.

użyteczności

publicznej

dla

poruszania

się

osób

32. Prowadzenie szerokiego zakresu działań mających na celu zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa publicznego wśród mieszkańców powiatu.
33. Wykorzystanie środków unijnych na odnowę zabytków i instytucji kultury
Zagrożenia:
1. Migracje wykwalifikowanej siły roboczej.
2. Bezrobocie strukturalne.
3. Spadek szybkiego tempa wzrostu gospodarczego.
4. Brak kapitału skłonnego do inwestowania na terenach wiejskich.
5. Słaby rozwój małych i średnich firm spowodowany dużymi kosztami pracy – podatki,
ZUS.
6. Brak środków finansowych na rozwój przedsiębiorstw.
7. Brak podmiotów gospodarczych chętnych do inwestowania w rozwój powiatowej bazy
turystycznej.
8. Skomplikowane procedury i wysokie wymagania instytucji pomocowych udzielających
wsparcia finansowego.
9. Niskie finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
10. Mały powiat – duży szpital.
11. Niezadowalające środki finansowe na rozwój regionalny.
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12. Konkurencyjność produktów rolnych importowanych z krajów UE.
13. Niska opłacalność produkcji rolnej.
14. Słaby dostęp do Internetu na terenach wiejskich.
15. Położenie powiatu w niedoinwestowanym subregionie radomskim.

Główne problemy do rozwiązania

§

Niezadowalający rozwój infrastruktury technicznej w tym drogowej.

§

Niski stopień skanalizowania
zwodociągowanie.

§

Wprowadzenie we wszystkich gminach segregacji odpadów „u źródła”.

§

Zbyt mała liczba inwestycji generujących miejsca pracy.

§

Niska konkurencyjność
zewnętrznego.

§

Migracja ludzi młodych do miast i za granicę.

§

Scalanie terenów rolnych (gospodarstw rolnych).

§

Brak planów zagospodarowania przestrzennego (w niektórych gminach).

§

Bezrobocie i brak możliwości zatrudniania pozarolniczego na terenach wiejskich.

§

Występowanie zagrożeń społeczno-środowiskowych.

§

Niezadowalający rozwój turystyki – słabe wykorzystanie posiadanych walorów
turystycznych, brak intensywnej promocji.

§

Słaby dostęp mieszkańców do Internetu i nowoczesnych technologii w niektórych
miejscowościach należących do gmin powiatu.

§

Dostosowanie rolnictwa do współczesnych wymogów rynkowych.

i

gmin

powiatu,

atrakcyjność
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CZĘŚĆ V
MISJA I WIZJA ROZWOJU POWIATU LIPSKIEGO
W procesie tworzenia strategii rozwoju realizowanej w powiecie lipskim, po
przeprowadzeniu wszechstronnej analizy stanu istniejącego, zdefiniowano misję powiatu,
tj. deklarację określającą główny kierunek rozwoju.
Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel powiatu, jego „sens życia”. Jest
wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do powiatu, dla którego została sformułowana.
Misja pokazuje pozytywny obraz powiatu lipskiego w perspektywie kilkunastu lat.
Przeprowadzone analizy i wyartykułowane potrzeby mieszkańców pozwalają na
określenie głównych priorytetów i celów strategii. Cele te będą wyznacznikiem kierunku
wszystkich działań i zadań objętych strategią. Misja stanowi pewien rodzaj opisu wizji
powiatu oraz głównego pola działań w najbliższych latach. Koncentruje się ona na istocie
rzeczy, dostosowuje kierunki działań do celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i
promocyjne.
Misja będąca generalnym celem rozwoju powiatu wyraźnie określa charakter
powiatu i wskazuje jego atuty. Z misji bezpośrednio wynikają obszary strategiczne, które
powinny być rozwijane, a które wzajemnie się uzupełniają.
Misja powiatu lipskiego wypracowana została wspólnie na pierwszym spotkaniu
grup roboczych. W spotkaniach brali udział reprezentanci instytucji gminnych i
powiatowych oraz liderzy lokalnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i inni
zainteresowani mieszkańcy.

POWIAT LIPSKI ZAPEWNIA SWOIM MIESZKAŃCOM WYSOKI POZIOM
BEZPIECZEŃSTWA, JAKOŚCI ŻYCIA I EDUKACJI POPRZEZ POPRAWĘ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ,
PRZYJAZNY DLA ROZWOJU ROLNICTWA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DBAJĄCY O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

WIZJA ROZWOJU POWIATU LIPSKIEGO
Wizja rozwoju formułowana w ramach strategii rozwoju jest swego rodzaju
projekcją przyszłości powiatu w przyjętej perspektywie czasowej (lata 2008-2020), do
jakiej dąży samorząd i społeczność lokalna. Powinna ona być wyrazem aspiracji
społecznych i twórczym wyobrażeniem przyszłości określającym rangę i atrakcyjność
powiatu, a także efekty wykorzystania jego atutów i szans rozwojowych oraz efekty
eliminacji lub znaczącego ograniczenia zakresu problemów i siły zagrożeń. Wizja jest
możliwym do zrealizowania obrazem powiatu w przyszłości, wyrazem nie tylko potrzeb i
aspiracji, ale także możliwości rozwoju.
Wizja, to pożądany stan docelowy, do którego powiat ma się upodobnić poprzez
realizację założonych celów.
W perspektywie strategicznej powiat lipski, to powiat z dobrze rozwiniętą
infrastrukturą techniczną i społeczną, ludzi aktywnych, społeczeństwa informatycznego
opartego na wiedzy, z nowoczesnym i efektywnym rolnictwem oraz wielofunkcyjną
gospodarką a przede wszystkim, to powiat przyjazny środowisku naturalnemu.
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CZĘŚĆ VI
CELE STRATEGICZNE ROZWOJU
1. Cele strategiczne
Cele strategiczne odznaczają się długim horyzontem czasowym, który wynika z
wcześniej sformułowanej wizji powiatu. Wynikają one z potrzeb wewnętrznych, jak i
zewnętrznych powiatu i są ich konkretyzacją. Wskazują kierunki działań, które prowadzą
do zwiększenia przyszłych możliwości i konkurencyjności powiatu.

INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACJA
CEL STRATEGICZNY I.

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACYJNEJ SŁUŻĄCEJ
MIESZKAŃCOM POWIATU I WZMACNIAJĄCEJ JEGO
KONKURENCYJNOŚĆ

SFERA SPOŁECZNA
CEL STRATEGICZNY II.

USPRAWNIENIE INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
GWARANTUJĄCEJ WYSOKI STANDARD ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW

CEL STRATEGICZNY III:

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG
ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W
LIPSKU

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I KULTUROWE
CEL STRATEGICZNY IV.

POWIAT LIPSKI PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

CEL STRATEGICZNY V.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ
WSPOMAGANIE ROZWOJU KULTURY, SPORTU,
TURYSTYKI I REKREACJI

SFERA GOSPODARCZA
CEL STRATEGICZNY VI.

WSPARCIE PROCESÓW ROZWOJU TERENÓW
WIEJSKICH ORAZ MODERNIZACJA ROLNICTWA

CEL STRATEGICZNY VII.

WSPIERANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI
MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM POPRZEZ AKTYWIZACJĘ
LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIE
NOWYCH INWESTORÓW

Powyższe cele zgodne są
planistycznych, takich jak:
•
•
•
•
•
•
•

z

celami

zawartymi

w

nadrzędnych

dokumentach

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Powiatu Lipskiego na lata 2007-2013.
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipskiego na lata 2007-2011 do 2014.
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
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•
•

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Narodowa Strategia Spójności 2007-2013.

2. Cele operacyjne i działania
Każdemu z celów strategicznych przypisano po kilka celów operacyjnych, które
składają się na osiągnięcie celu strategicznego. Cele operacyjne podzielone są na
działania, które pozwalają podjąć szczegółowe zadania.

INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACJA
CEL STRATEGICZNY I
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I KOMUNIKACYJNEJ SŁUŻĄCEJ MIESZKAŃCOM POWIATU
I WZMACNIAJĄCEJ JEGO KONKURENCYJNOŚĆ
zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku
Cel pośredni 4 „Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych”:
4.1. „Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportu w regionie, w tym lotnictwa cywilnego”
4.2. „Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast”
4.3. „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”
4.5. „Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego
i zrównoważonego rozwoju”
Cel pośredni 5 „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu”
5.2. „Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie”

1.1.

Cel operacyjny: Poprawa połączeń komunikacyjnych poprzez budowę i
modernizację infrastruktury drogowej

Działania:
1.1.1.

Budowa mostu na rzece Wiśle (łączącego powiat lipski z powiatem opolskim) i
modernizacja drogi wojewódzkiej nr 747.

1.1.2.

Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79.

1.1.3.

Budowa obwodnicy Ciepielowa w ciągu drogi krajowej nr 79.

1.1.4.

Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych (zgodnie z WPI Powiatu Lipskiego
na lata 2007-2013).

1.1.5.

Budowa i przebudowa chodników przy drogach powiatowych.

1.1.6.

Budowa parkingów i zatok postojowych.

1.1.7.

Budowa ciągów komunikacji rowerowej.

1.1.8.

Budowa przejść bezkolizyjnych.

1.1.9.

Przebudowa i remonty mostów i przepustów w ciągach dróg powiatowych.

1.1.10. Budowa i modernizacja dróg gminnych.
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1.2. Cel operacyjny: Poprawa stanu infrastruktury technicznej, poprzez pełne
uzbrojenie wodno-kanalizacyjne obszarów wiejskich

Działania:
1.2.1 Pełne zwodociągowanie i skanalizowanie gmin na terenie powiatu.
1.2.2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków.
1.2.3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie rozproszonej.
1.2.4. Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody.
1.2.5. Racjonalizacja gospodarki wodnej.
1.2.6. Modernizacja i remont wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Wisły w gminie
Solec nad Wisłą i Chotcza.
1.2.7. Wymiana odcinków sieci wodociągowych zawierających azbest.

1.3. Cel operacyjny: Modernizacja systemów grzewczych i
elektroenergetycznych

Działania:
1.2.1. Termomodernizacja budynków.
1.2.2. Modernizacja systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej.
1.2.3. Popularyzacja ekologicznych źródeł energii.
1.2.4. Modernizacja systemów elektroenergetycznych.

1.4. Cel operacyjny: Program gazyfikacji powiatu

Działania:
1.2.5. Aktualizacja „Koncepcji programowej gazyfikacji gmin należących do powiatu
lipskiego”.
1.2.6. Rozpoczęcie gazyfikacji poszczególnych gmin powiatu lipskiego.
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SFERA SPOŁECZNA
CEL STRATEGICZNY II
USPRAWNIENIE INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
GWARANTUJĄCEJ WYSOKI STANDARD ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku
Cel pośredni 1. „Rozwój kapitału społecznego”:
1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego i teleinformatyzacji”
1.2 „Wzrost poziomu wykształcenia i poprawa jakości kadr”
1.3 „Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu”
1.4 „Podniesienie standardów ochrony zdrowia i zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń
zdrowotnych”
1.5 „Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”
1.6 „Poprawa bezpieczeństwa publicznego”
Cel pośredni 4 „Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych”:
4.2. „Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast”
4.3. „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”
4.4. „Budowa i rozwój infrastruktury społecznej”
Cel pośredni 5 „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu”:
5.1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i integracji regionalnej

2.1.

Cel operacyjny: Promocja i ochrona zdrowia poprzez poprawę systemu
opieki zdrowotnej

Działania:
2.1.1. Remont i modernizacja Szpitala Powiatowego w Lipsku (zgodnie z WPI Powiatu
Lipskiego na lata 2007-2013).
2.1.2. Zakup niezbędnego specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb SPZZOZ w
Lipsku (zgodnie z WPI Powiatu Lipskiego na lata 2007-2013).
2.1.3. Modernizacja placówek podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze powiatu.
2.1.4. Opracowanie i wdrażanie programów edukacji zdrowotnej i profilaktyki połączonej
z promocją zdrowego trybu życia i badań okresowych na terenie powiatu.
2.1.5. Promocja badań profilaktycznych uświadamiających mieszkańców powiatu o
zagrożeniach jakie wywołują choroby cywilizacyjne.
2.1.6. Zagwarantowanie mieszkańcom dostępu do świadczeń zdrowotnych.
2.1.7. Podniesienie jakości usług medycznych.
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2.2.

Cel operacyjny: Wysoki poziom rozwoju systemu pomocy społecznej i
aktywizacja osób niepełnosprawnych

Działania:
2.2.1. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lipsku wraz z wymianą
stolarki okiennej i montażem kolektorów słonecznych (zgodnie z WPI Powiatu
Lipskiego na lata 2007-2013).
2.2.2. Modernizacja budynku Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą oraz zagospodarowanie
ternu wokół budynku (zgodnie z WPI Powiatu Lipskiego na lata 2007-2013).
2.2.3. Wsparcie osób i rodzin dotkniętych długoletnim bezrobociem.
2.2.4. Organizacja prac publicznych,
pozostających bez zatrudnienia.

źródło

jako

dochodu

osób

długotrwale

2.2.5. Pomoc w nauce i rozwoju samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych i
starszych.
2.2.6. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych połączona z aktywizacją zawodową.
2.2.7. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej.
2.2.8. Wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie organizowanych
turnusów rehabilitacyjnych, uczestnictwa w imprezach integracyjnych, zakupu
protez i innych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego.

2.3.

Cel operacyjny: Wysoki poziom kształcenia

Działania:
2.3.1. Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie powiatu (zgodnie z
WPI Powiatu Lipskiego na lata 2007-2013).
środki

2.3.2. Doposażenie placówek szkolnych w niezbędne i specjalistyczne
dydaktyczne i multimedialne optymalizujące proces kształcenia.

2.3.3. Dostosowanie profilu kształcenia oraz programów nauczania do potrzeb rynku
pracy.
2.3.4. Założenie na terenie powiatu, we współpracy z Samorządem Województwa
Mazowieckiego, wyższej szkoły zawodowej.
2.3.5. Utworzenie na terenie powiatu punktu konsultacyjnego
przystosowanego do kształcenia na odległość.

uczelni

wyższej,

2.3.6. Promocja kształcenia ustawicznego
wymaganego przez rynek pracy.

nowego

zawodu

szansą

2.3.7. Informatyzacja placówek oświatowych
komputerowe na terenie powiatu.
2.3.8. Rozwój współpracy
pozarządowymi.

placówek

oraz

i

na

pełne

środowisk

zdobycie

wyposażenie
szkolnych

z

ich

w

sale

organizacjami

2.3.9. Współpraca placówek oświatowych ze szkołami wyższymi w celu wzbogacenia i
podwyższenia jakości oferty edukacyjnej.
2.3.10.Promocja i rozwój wolontariatu w szkołach.
2.3.11. Rozwijanie przez uczniów swoich zainteresowań w klubach uczniowskich i kołach
zainteresowań.
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2.3.12.
Współpraca szkół z terenu powiatu z zewnętrznymi placówkami
oświatowymi w ramach programów unijnych (np. międzynarodowa wymiana
młodzieży, organizacja zagranicznych praktyk szkolnych i staży).
2.3.13.

Organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży.

2.3.14.
Nowoczesne zarządzanie placówkami oświatowymi, wymiana doświadczeń
krajowych i międzynarodowych m.in. w ramach programów unijnych.
2.4.

Cel operacyjny: Wzrost poziomu aktywności fizycznej poprzez poprawę
bazy sportowej

Działania:
2.4.1. Przebudowa i wyposażenie kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie (zgodnie z WPI Powiatu Lipskiego na
lata 2007-2013).
2.4.2. Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej w obiektach szkolnych na obszarze
powiatu (budowa hal sportowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, budowy
boisk do piłki nożnej, ręcznej i siatkowej, kortów tenisowych, bieżni wraz ze
skoczniami w dal) - zgodnie z WPI.
2.4.3. Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej w obiektach szkolnych w
poszczególnych gminach (budowa hal sportowych, obiektów sportoworekreacyjnych, budowy boisk do piłki nożnej, ręcznej i siatkowej, kortów
tenisowych, bieżni wraz ze skoczniami w dal, itp.) - zgodnie z założeniami
poszczególnych gmin.
2.4.4. Wsparcie dla lokalnych inicjatyw sportowych w zakresie organizacji imprez
masowych.
2.4.5. Organizacja cyklicznych imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla
mieszkańców powiatu.
2.5.

Cel operacyjny: Gwarancja bezpieczeństwa mieszkańców

Działania:
2.5.1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej budynku i pomieszczeń Ochotniczych
Straży Pożarnych i Posterunków Policji na terenie powiatu.
2.5.2. Doposażenie w specjalistyczny sprzęt do ratowania mienia i osób Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji.
2.5.3. Monitorowanie i wdrażanie programów
przemocy w środowisku lokalnym.

nastawionych

na

przeciwdziałanie

2.5.4. Tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej.
2.5.5. Instalacja monitoringu na terenie miasta Lipsko oraz miejsc
zagrożonych w gminach i na drogach powiatowych oraz gminnych.
2.6.

szczególnie

Cel operacyjny: Likwidacja zjawiska bezrobocia w powiecie

Działania:
2.6.1. Aktywizacja bezrobotnych i eliminacja zjawiska wykluczenia społecznego.
2.6.2. Tworzenie nowych miejsc pracy przy udziale jednorazowych dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie lipskim.
2.6.3. Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy, samorządów, lokalnych pracodawców,
organizacji i stowarzyszeń w organizacji szkoleń i kursów zawodowych oraz
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tworzeniu miejsc pracy dla osób bezrobotnych i zwalnianych z zakładów pracy
chcących zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie.
2.6.4. Monitoring i analiza lokalnego rynku pracy pod względem jego potrzeb.
2.6.5. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

CEL STRATEGICZNY III
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH
PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku
Cel pośredni 1. „Rozwój kapitału społecznego”:
1.1.
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego i teleinformatyzacji”

3.1.

Cel operacyjny: Podnoszenie jakości usług świadczonych przez
powiatową administrację samorządową i promocja powiatu lipskiego

Działania:
3.1.1. Powiększenie i usprawnienie bazy lokalowej Starostwa Powiatowego.
3.1.2. Wdrożenie systemu zarządzania jakością w jednostkach organizacyjnych powiatu.
3.1.3. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i archiwizacji dokumentów
oraz stworzenie Publicznych Punktów Dostępu do szerokopasmowego Internetu
umożliwiającego mieszkańcom korzystanie z usług on-line.
3.1.4. Wspieranie samorządów gminnych w budowie szerokopasmowego Internetu dla
ludności na obszarach wiejskich.
3.1.5. Wzmocnienie kadry administracyjnej Starostwa Powiatowego poprzez wdrożenie
systemu ustawicznego kształcenia jego pracowników.
3.1.6. Wzmocnienie i utrwalanie pozytywnego wizerunku powiatu.

3.2.

Cel operacyjny: Powołanie Partnerów Publiczno-Prywatnych

Działania:
3.2.1. Współdziałanie samorządu z partnerami prywatnymi na rzecz rozwoju powiatu.
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ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I KULTUROWE
CEL STRATEGICZNY IV
POWIAT LIPSKI PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku
Cel pośredni 4. „Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych”:
4.2. „Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast”
4.3. „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”
4.5. „Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego i
zrównoważonego rozwoju”
Cel pośredni 5. „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu”
5.2. „Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie”
5.3. „Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o walory
środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego”
zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipskiego na lata 2007-2010 z perspektywą
do 2014 roku
1. Ochrona walorów przyrodniczych:
- wzmocnienie ochrony unikatowych dolin rzecznych i ich otoczenia,
- zapewnienie ciągłości powiązań przyrodniczych (korytarze ekologiczne regionalne i
ponadregionalne),
- objecie ochroną obszarów wodno–błotnych, stanowiących siedliska szczególnie ważne dla zachowania różnorodności biologicznej,
- zwiększenie lesistości i ochrona lasów:
2. Poprawa standardów środowiska:
- zachowanie korzystnych warunków aerosanitarnych
- racjonalizacja gospodarki wodnej
- ochrona gleb
- porządkowanie gospodarki odpadami

4.1.

Cel operacyjny: Ochrona zasobów naturalnych powiatu

Działania:
4.1.1.

Ochrona i wzrost bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej na całym terenie
powiatu (renaturalizacja i poprawa stanu cennych przyrodniczo ekosystemów
i siedlisk; rozwój prac inwentaryzacyjno–badawczych w zakresie rozpoznania
walorów
przyrodniczych
powiatu;
podniesienie
poziomu
świadomości
ekologicznej społeczeństwa; zwiększenie ilościowe szlaków turystycznych
promujących ruch turystyczny; odpowiednie eksponowanie i zagospodarowanie
walorów przyrodniczych i kulturowych bez uszczerbku dla środowiska).

4.1.2.

Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez systematyczne wprowadzanie
przyjaznych środowisku technologii (likwidacja istniejących źródeł niskiej emisji,
zamiana systemu ogrzewania węglowego na ogrzewanie „przyjazne środowisku”
tj. gazowe, olejowe, alternatywne; poprawa stanu nawierzchni dróg, zamiana
wyeksploatowanych,
nieefektywnych
kotłów
węglowych
na
kotły
energooszczędne i niskoemisyjne, zwiększenie produkcji energii z odnawialnych
zasobów
energetycznych;
wzrost
poziomu
świadomości
ekologicznej
społeczeństwa w tej dziedzinie).
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4.1.3.

Ochrona wód i gleb w powiecie (uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości wód
powierzchniowych poprzez budowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej i
deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, skuteczna ochrona dobrego
stanu jakościowego wód podziemnych z jednoczesną racjonalizacją struktury ich
zużycia; poprawa ochrony przeciwpowodziowej oraz sprawności urządzeń
melioracyjnych; osiągniecie zamierzeń programu małej retencji, racjonalne
stosowanie nawozów naturalnych i sztucznych, w celu utrzymania dobrej jakości
wód powierzchniowych i podziemnych).

4.1.4.

Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym (opracowanie
mapy akustycznej powiatu, nadzór nad sukcesywnym eliminowaniem
uciążliwości hałasu w rejonie ważniejszych ciągów komunikacyjnych).

4.1.5.

Poprawa stanu środowiska poprzez racjonalną gospodarkę odpadami (wdrożenie
rozwiązań systemowych z zakresu gospodarki odpadami zawartych w „Planie
gospodarki odpadami dla powiatu lipskiego”, wdrażanie bezodpadowych i mało
odpadowych technologii produkcji, rekultywacja składowisk wyłączonych z
eksploatacji i nieczynnych kwater na składowiskach funkcjonujących oraz innych
terenów poprzemysłowych, intensyfikacja procesu wprowadzania segregacji
odpadów, stworzenie rynku zbytu surowców wtórnych, bieżąca likwidacja dzikich
wysypisk odpadów, likwidacja mogilników, likwidacja i unieszkodliwianie
odpadów azbestowych; edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie
gospodarki odpadami, promująca minimalizację powstających odpadów,
selektywną ich zbiórkę oraz zagospodarowanie surowców wtórnych).

4.1.6.

Ochrona zasobów surowców mineralnych (uwzględnienie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin, miejsc mogących
stanowić w przyszłości miejsca eksploatacji surowców mineralnych dla potrzeb
lokalnych, likwidacja nielegalnego wydobycia surowców mineralnych).

4.1.7.

Ochrona zasobów leśnych (zwiększenie lesistości powiatu, utrzymanie
wielofunkcyjności lasów i wzmożenie ich korzystnego oddziaływania na
środowisko - zwiększenie funkcji wodochronnej, klimatotwórczej i gleb –
ochronnej).

4.1.8.

Podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu w dziedzinie ochrony środowiska
poprzez prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej (Światowy Dzień
Ziemi, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Światowy Dzień Wody, Sprzątanie
Świata, itp.).

4.1.9.

Stały monitoring stanu czystości środowiska we wszystkich jego dziedzinach.

4.1.10. Opracowanie Powiatowego Planu Usuwania Azbestu.
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CEL STRATEGICZNY V
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ WSPOMAGANIE
ROZWOJU KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku
Cel pośredni 4. „Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych”:
4.2. „Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast”
4.3. „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”
Cel pośredni 5. „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu”:
5.2. „Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie”
5.3. „Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o walory
środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego”
5.4. „Kształtowanie tożsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego produktu”

5.1.

Cel operacyjny: Ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego

Działania:
5.1.1.

Wspieranie inicjatyw i współdziałanie z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego, organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony zabytków.

5.1.2.

Stała konserwacja i renowacja niszczejących obiektów zabytkowych.

5.1.3.

Wyznaczenie tras rowerowych szlakami obiektów zabytkowych.

5.1.3.

Wzrost dostępności obiektów kulturowych i turystycznych, w tym rozwój szlaków
i ścieżek turystyczno – rowerowych.

5.1.4.

Tworzenie warunków dla alternatywnych
historyczna, kulturalna, ekumeniczna.

5.1.5.

Opracowanie interesujących ofert i folderów promujących cenne obiekty i
miejsca należące do dziedzictwa kulturowego powiatu.

5.1.6.

Tworzenie i ulepszanie produktu turystycznego.

5.1.7.

Oznaczenie i udostępnienie zwiedzającym miejsc i obiektów historycznych.

5.1.8.

Podniesienie standardów wyposażenia ośrodków kultury.

5.1.9.

Rozwój i modernizacja bazy noclegowej, gastronomicznej czy biwakowej dla
obsługi turystyki pobytowej w powiecie.

form

turystyki,

tj.

turystyka

5.1.10. Wspieranie rozwoju agroturystyki.
5.1.11. Rozwój i modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej.
5.1.12. Wspieranie działań mających na celu kultywowanie imprez odbywających się na
terenie powiatu (tj. Dni Lipska, Dni Solca nad Wisłą, Dni Sienna, Spotkania Kapel
Podwórkowych w Siennie, Rocznica rozstrzelania 300 jeńców polskich w
Dąbrowie, Święto Kwitnącej Wiśni, etc., ).
5.1.13. Promocja atutów kulturowych, turystycznych i gospodarczych związanych z
powiatem.
5.1.14. Wykonanie
inwentaryzacji
zagospodarowanie.

zabytkowych
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5.2.

Cel operacyjny: Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki rzecznej

Działania:
5.2.1.

Przygotowanie terenów przyrzecznych pod infrastrukturę wodną.

5.2.2.

Budowa przystani rzecznych.

5.2.3.

Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o rzekę Krępiankę, Kamienną, Iłżankę,
Zwolenkę, dorzecze Wisły, zalew w Lipsku, czy zbiornik retencyjno-rekreacyjny
w Katarzynowie.

5.2.4.

Utworzenie zalewu na rzece Iłżance (w pobliżu mostu) w Ciepielowie.

5.2.5.

Budowa zbiorników wodnych, kanałów do żeglugi śródlądowej.

5.3.

Cel operacyjny: Wyznaczenie terenów pod rozwój turystyki i rekreacji
oraz ich zagospodarowanie

Działania:
5.3.1.

Uzbrojenie terenów rekreacyjnych w niezbędną infrastrukturę techniczną.

5.3.2.

Przystąpienie powiatu do projektu „Bursztynowy szlak”.

5.3.3.

Wyznaczenie (w planie zagospodarowania przestrzennego gmin) szlaków
turystyczno-sportowych: turystyka piesza, ścieżki rowerowe, jazda konna,
ścieżki dydaktyczno–przyrodnicze oraz ścieżki o szczególnym charakterze dla
osób niepełnosprawnych. Wyposażenie wszystkich typów tras w odpowiednie
urządzenia, tj.: tablice informacyjne, ławki, kosze na śmieci, miejsca biwakowe,
wc.

5.3.4.

Przeznaczenie
letniskowe.

5.3.5.

Tworzenie warunków dla organizowania obozów młodzieżowych (zielonych szkół,
obozów przetrwania).

5.4.

Cel operacyjny: Rozwój różnych form sportu (z uwzględnieniem potrzeb
niepełnosprawnych)

terenów

(gminnych)

atrakcyjnych

rekreacyjnie

pod

działki

Działania:
5.4.1.

Rozbudowa infrastruktury technicznej (budowa hal sportowych, budowa boisk,
kortów tenisowych, basenu, itp.) zgodnie z WPI.

5.4.2.

Rozpropagowanie imprez sportowych na skalę makroregionu:
- opracowanie programu imprez sportowych o randze regionalnej,
- nagłośnienie w mediach.

5.5.

Cel operacyjny:
lipskiego

Opracowanie

Strategii

rozwoju

turystyki

powiatu

Działania:
5.5.1.

Opracowanie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Lipskiego.
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SFERA GOSPODARCZA
CEL STRATEGICZNY VI.
WSPARCIE PROCESÓW ROZWOJU TERENÓW WIEJSKICH
ORAZ MODERNIZACJA ROLNICTWA

zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku
Cel pośredni 1. „Rozwój kapitału społecznego”:
1.3. „Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu”
Cel pośredni 2. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”:
2.1. „Rozwój MSP oraz wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności”
2.2. „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu”
2.5. „Budowa systemu innowacyjnego w regionie”
Cel pośredni 4. „Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych”:
4.2. „Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast”
4.3. „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”

6.1.

Cel operacyjny: Aktywizacja gospodarstw rolnych

Działania:
6.1.1.

Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów wiejskich poprzez organizowanie
systemów szkoleń podnoszących umiejętności i kwalifikację rolników lub
przygotowujących do zmiany zawodu, promocję restrukturyzacji gospodarstw
rolnych, stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwianie
przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o
odpowiednich kwalifikacjach.

6.1.2.

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, poprzez realizację zalesień
gruntów klasy V i VI, rozwój bazy przetwórstwa rolno–spożywczego, rozwój grup
producentów rolnych, propagowanie gospodarstw ekologicznych, modernizację
gospodarstw rolnych, wspieranie rozwoju agroturystyki.

6.1.3.

Poprawa struktury agrarnej gospodarstw rolnych, poprzez poprawę struktury
obszarowej gospodarstw rolnych.

6.1.4.

Wdrożenie spójnego, powiatowego systemu preferencji podatkowych dla osób
rozwijających działalność rolną, rozwijających przetwórstwo rolno-spożywcze i
inną działalność na obszarach wiejskich w ramach wielofunkcyjnego rozwoju –
określenie kryteriów zwolnień podatkowych w zależności od wielkości inwestycji.

6.1.5.

Określenie procedur przyspieszających regulowanie kwestii własnościowych w
gospodarstwach rolnych, mających kilku właścicieli (przy wykonywaniu scaleń).

6.1.6.

Komasacja (scalanie) gruntów.
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6.2.

Cel
operacyjny:
Działania
promujące
gospodarstw rolnych w powiecie

system

restrukturyzacji

Działania:
6.2.1. Powstawanie i rozpowszechnianie alternatywnych źródeł dochodu rolników.
6.2.2. Zmiana kwalifikacji zawodowych w środowisku wiejskim (osób chcących odejść z
rolnictwa).
6.2.3. Wspieranie inicjatyw lokalnych na terenach wiejskich.
6.2.4. Budowa zbiorników małej retencji.

6.3.

Cel operacyjny: Wsparcie dla inwestycji i rozwoju przetwórstwa rolno spożywczego

Działania:
6.3.1. Udzielanie informacji o dostępnych kredytach i pożyczkach dla osób
rozpoczynających lub rozwijających przetwórstwo rolno-spożywcze, a także o
dostępnych programach pomocowych rządu polskiego i Unii Europejskiej aktywna pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych i grantowych.
6.3.2. Utworzenie giełdy rolno-spożywczej, jako lokalnego rynku zbytu dla płodów
rolnych.
6.3.3. Poszukiwanie krajowych i zagranicznych rynków zbytu oraz zacieśnienie
współpracy władz samorządu lokalnego z producentami i przetwórniami rolnymi.

6.4.

Cel operacyjny: Rozwój rolnictwa ekologicznego i specjalistycznego

Działania:
6.4.1. Działania promocyjne
ekologicznego.

mające

na

celu

rozpropagowanie

rozwoju

rolnictwa

6.4.2. Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego do rozwoju i produkcji zdrowej
żywności.
6.4.3. Pomoc rolnikom w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek na rozwój gospodarstw
ekologicznych i owocowo-warzywnych – przekazywanie informacji i pomoc w
wypełnianiu wniosków grantowych.
6.4.4. Organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów dla rolników prezentujących:
-

-

korzyści wynikające z działań grupowych (obniżenie kosztów produkcji rolnej,
wspólny marketing, większa siła negocjacyjna rolników);
formy prawne dotyczące powstawania grup i etapy ich tworzenia;
zagadnienia związane z prowadzeniem grup producenckich (zapewnienie
odpowiedniej jakości produkcji rolnej, podstawy rachunkowości, podatek VAT w
rolnictwie, ubezpieczenia, marketing produktów rolnych, etc.);
finansowe możliwości wsparcia wynikające z Ustawy o grupach producenckich;
działalność istniejących grup - upowszechnianie specjalistycznych opracowań,
wydawnictw i broszur opisujących działalność grup producenckich;

6.4.5. Koordynacja przepływu informacji handlowej w celu zacieśniania współpracy
producentów i odbiorców żywności (giełdy, hurtownie, pensjonaty, hotele, zakłady
przetwórstwa rolnego, hipermarkety).
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6.4.6. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w rozwoju rolnictwa ekologicznego.

6.5.

Cel operacyjny: Rozwój agroturystyki jako dodatkowe źródło dochodu
mieszkańców obszarów wiejskich

Działania:
6.5.1. Wspieranie rozwoju działalności agroturystycznej, powiązanie z produkcją
żywności ekologicznej – organizacja szkoleń, doradztwo, pomoc w działaniach
promujących gospodarstwa agroturystyczne.
6.5.2. Promocja i reklama agroturystyki powiatu lipskiego – powołanie Stowarzyszenia
Agroturystycznego
-

opracowanie katalogu produktów turystycznych gmin wiejskich,

-

kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej,

-

informacje o agroturystyce w spójnej dla całego powiatu internetowej bazie
turystycznej,

-

wydawanie folderów i informatorów okolicznościowych.

6.5.3. Modernizacja istniejących gospodarstw rolnych na potrzeby agroturystyki.
6.5.4. Edukacja społeczności wiejskiej w zakresie prowadzenia turystycznego
agrobiznesu poprzez organizowanie szkoleń, wyjazd do gospodarstw, które
osiągnęły sukces w tej dziedzinie.
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CEL STRATEGICZNY VII.
WSPIERANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MAŁYCH
I ŚREDNICH FIRM POPRZEZ AKTYWIZACJĘ LOKALNYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIE NOWYCH INWESTORÓW
zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku
Cel pośredni 1. „Rozwój kapitału społecznego”:
1.3. „Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu”
Cel pośredni 2. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”:
2.1. „Rozwój MSP oraz wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności”
2.2. „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu”
2.5. „Budowa systemu innowacyjnego w regionie”
Cel pośredni 4. „Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych”:
4.2. „Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast”
4.3. „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”

7.1.

Cel
operacyjny:
Stworzenie kompleksowego
organizacyjnego i merytorycznego dla sektora MSP

systemu

wsparcia

Działania:
7.1.1. Stworzenie oferty terenów i obiektów przeznaczonych na nowe inwestycje.
7.1.2. Dążenie do zapewnienia nowoczesnych standardów zarządzania w organizacjach
samorządowych, przyczyniających się do polepszenia kontaktów i obsługi
mieszkańców.
7.1.3. Promocja ofert inwestycyjnych powiatu i gmin, ich walorów gospodarczych oraz
organizacja targów i wystaw.
7.1.4. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw.
7.1.5. Powołanie Lipskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

7.2.

Cel operacyjny: Kreowanie korzystnego klimatu dla dalszego rozwoju
lokalnych firm oraz przyciąganie inwestorów zewnętrznych

Działania:
7.2.1. Opracowanie internetowego Przewodnika dla Inwestora oraz ulotki zawierającej
podstawowe informacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, dla
potencjalnych inwestorów zewnętrznych.
7.2.2. Aktywne uczestnictwo władz samorządowych w konkursach promujących
przedsiębiorczość, inicjowanych przez organizacje zrzeszające lokalnych
przedsiębiorców.
7.2.3. Przeprowadzanie wśród lokalnych przedsiębiorców cyklicznych badań ankietowych
oceniających klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej w powiecie.
7.2.4. Utworzenie Interaktywnego Banku Informacji Gospodarczych nt. potencjału
gospodarczego lokalnych przedsiębiorców, ich produktów oraz aktualnych i
potencjalnych rynków zbytu.
7.2.5. Pomoc władz samorządowych w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w kraju i
za granicą.
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7.3.

Cel operacyjny: Koordynacja procesu rozwoju infrastruktury technicznej
i komunalnej niezbędnej dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

Działania:
7.3.1. Rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Powiatu Lipskiego (z uwzględnieniem
budowy obwodnicy w Lipsku i Ciepielowie oraz mostu na rzece Wiśle).
7.3.2. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych z głównymi ciągami drogowymi.
7.3.3. Działania na rzecz wprowadzenia zmian do planów zagospodarowania
przestrzennego Gmin poprzez wydzielenie uporządkowanych stref produkcyjnych,
usługowych, handlowych, etc., poza dzielnice mieszkaniowe.

7.4.

Cel
operacyjny:
Podejmowanie
działań
ułatwiających
osobom
bezrobotnym zdobycie nowych umiejętności i aktywne poszukiwanie
pracy

Działania:
7.4.1. Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy, samorządów, lokalnych pracodawców,
organizacji i stowarzyszeń w organizacji szkoleń i kursów zawodowych oraz
tworzeniu miejsc pracy dla osób bezrobotnych i zwalnianych z zakładów pracy,
którzy chcą zdobyć nowe umiejętności dla zwiększenia własnej konkurencyjności
na wymagającym rynku pracy – rozpoznanie i monitorowanie lokalnego rynku
pracy, odbieranie sygnałów od pracodawców, co do potrzebnych kwalifikacji.
7.4.2. Organizowanie wydarzeń inicjujących działania przedsiębiorcze wśród ludności
wiejskiej – spotkania publiczne, kursy informacyjne, imprezy, itp.
7.4.3. Tworzenie nowych miejsc pracy przy udziale jednorazowych dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie lipskim.
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CZĘŚĆ VII
ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII
System monitorowania realizacji Strategii
Wdrażanie strategii rozwoju dowolnej jednostki samorządu terytorialnego wymaga
prowadzenia monitoringu osiągania postawionych celów.
Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego powinna być dokumentem elastycznym, aby
mogła w prawidłowy sposób spełniać swoje zadanie, czyli reagować na zmieniające się
potrzeby wynikające ze zmian czynników wpływających na rozwój zarówno na poziomie
lokalnym, jak i krajowym. Każdy dokument strategiczny powinien być poddawany
monitoringowi, który umożliwia ocenę stopnia zaawansowania realizacji zawartych w nim
celów strategicznych. Kontrola sprawowana poprzez monitoring pozwala na efektywne
wykorzystanie środków oraz podnosi skuteczność realizowanych planów operacyjnych.
Zaniechanie kontroli niejednokrotnie prowadzi do odsunięcia realizacji zadań
strategicznych na dalszy plan - w bliżej nieokreśloną przyszłość.
Celem monitoringu jest prawidłowa i skuteczna realizacja założeń strategicznych i
związana z nimi realizacja działań, które są podporządkowane celom strategicznym.
Monitoring umożliwi wprowadzanie zmian w związku ze zmianami zachodzącymi w
otoczeniu; poprawę działań nie dających oczekiwanego efektu; prezentowanie rozliczeń
środków publicznych przeznaczonych na rozwój przez władze samorządowe.
Monitorowanie jest procesem ciągłym, który ma na celu ocenę stanu
zaawansowania realizacji celów strategicznych i podporządkowanych im celów
operacyjnych, oraz zgodność realizowanych działań z celami strategicznymi. Proces ten
ma umożliwiać wyciąganie wniosków dotyczących realizowanych działań – ocena co
zostało zrobione, a czego nie zrobiono. Monitorowanie to także modyfikowanie
realizowanych działań w taki sposób, aby w efektywniejszy sposób realizowane zadania
przyczyniały się do osiągnięcia celu strategicznego.
Aby monitoring był w pełni skuteczny w tym celu powołany został przez Starostę
Powiatu Zespół ds. realizacji Strategii.
Zespół będzie co najmniej raz do roku oceniał realizację Strategii, a także na
podstawie własnych analiz oraz raportu o stanie powiatu, proponował Zarządowi Powiatu
i Radzie Powiatu niezbędne do dokonania zmiany.
Zespół ds. realizacji Strategii Powiatu będzie odpowiedzialny za:
-

monitorowanie i nadzór nad realizacją Strategii;

-

ocenę zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację;

-

weryfikację zgodności założonych celów i efektywności wykorzystania przeznaczonych
na ich realizację środków;

-

obserwację stanu zaawansowania projektów rozwojowych, umożliwiającą aktualną
identyfikację problemów w ich realizacji;

-

przygotowywanie propozycji zmian;

-

przygotowywanie okresowych ocen realizacji;

-

opiniowanie okresowych ocen realizacji;

-

kontrolę postępu prac związanych z realizacją programów operacyjnych;

-

konsultacje z partnerami społeczno – gospodarczymi.

Raz w roku Zarząd Powiatu będzie oceniał efekty realizacji celów strategicznych ujętych
w Strategii rozwoju – na podstawie dostarczonego raportu przez Zespół ds. realizacji
Strategii Powiatu.
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Sposoby oceny realizacji Strategii
Skuteczność Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego będzie na bieżąco poddawana
ocenie w zakresie realizowanych celów i działań strategicznych. Kompleksowa ocena
zostanie przeprowadzona po zakończeniu okresu, jakim objęto proces zarządzania
strategicznego. Sprawowana ona będzie przez Starostę Powiatu oraz Zarząd Powiatu,
przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych zadań,
określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na
lata 2007-2013 oraz poszczególnych programach operacyjnych i w wytycznych,
opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
W tym celu posłuży zestaw proponowanych mierników zawartych w tabeli 42, w
oparciu o które będą weryfikowane programy i przypisane do nich zadania.
Tabela 42.

Przykładowe wskaźniki dla monitoringu Strategii
Program

Wskaźniki

Cel strategiczny I:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i komunikacyjnej służącej
mieszkańcom powiatu i wzmacniającej jego konkurencyjność
Cel operacyjny 1.1.: Poprawa
Długość zmodernizowanych dróg
połączeń komunikacyjnych
Ilość wybudowanych obwodnic
poprzez budowę i modernizację
Ilość zbudowanych i wyremontowanych mostów
infrastruktury drogowej
Długość wybudowanych chodników
Powierzchnia wybudowanych parkingów
Cel operacyjny 1.2.: Poprawa
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci
stanu infrastruktury technicznej,
wodociągowej
poprzez uzbrojenie wodnoDługość wybudowanej sieci kanalizacyjnej
kanalizacyjne obszarów wiejskich Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków
Liczba zlikwidowanych składowisk odpadów
Cel operacyjny 1.3.: Modernizacja Ilość zmodernizowanych systemów grzewczych
systemów grzewczych i
Ilość zmodernizowanych systemów
elektroenergetycznych
elektroenergetycznych
Ilość zmodernizowanych budynków
Cel operacyjny 1.4.: Program
Długość wybudowanych sieci gazowych
gazyfikacji
Cel strategiczny II.:
Usprawnienie infrastruktury społecznej,
gwarantującej wysoki poziom życia mieszkańców
Cel operacyjny 2.1.: Promocja i
Liczba zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej
ochrona zdrowia poprzez
Liczba nowego sprzętu medycznego w Szpitalu
poprawę systemu opieki
Powiatowym
zdrowotnej
Liczba prowadzonych akcji profilaktycznych
Cel operacyjny 2.2.: Wysoki
Liczba zmodernizowanych placówek opieki społecznej
poziom rozwoju systemu pomocy
Liczba prowadzonych działań aktywizujących
społecznej i aktywizacja osób
mieszkańców powiatu
niepełnosprawnych
Liczba zlikwidowanych utrudnień architektonicznych
dla niepełnosprawnych
Cel operacyjny 2.3.: Wysoki
Liczba zmodernizowanych placówek oświatowych
poziom kształcenia
Liczba zakupionego sprzętu
Liczba prowadzonych akcji umożliwiających rozwój
osobowy młodzieży
Stopień zgodności kierunków kształcenia z wymogami
rynku pracy
Cel operacyjny 2.4.: Wzrost
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkolnopoziomu aktywności fizycznej
sportowej
poprzez poprawę bazy sportowej
Liczba zorganizowanych imprez sportowych
Cel operacyjny 2.5.: Gwarancja
Liczba zmodernizowanych budynków służb
bezpieczeństwa mieszkańców
bezpieczeństwa publicznego
Liczba zakupionego sprzętu
Liczba realizowanych programów mających na celu
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poprawę bezpieczeństwa
Liczba zainstalowanych systemów monitoringu
Cel operacyjny 2.6.: Likwidacja
Liczba zorganizowanych nowych projektów dla
zjawiska bezrobocia w powiecie
bezrobotnych
Liczba przeszkolonych bezrobotnych
Liczba przeprowadzonych akcji aktywizujących
mieszkańców
Cel strategiczny III:
Poprawa dostępności i jakości usług świadczonych
przez Starostwo Powiatowe w Lipsku
Cel operacyjny 3.1.: Podnoszenie
Powierzchnia dobudowanego nowego obiektu
jakości usług świadczonych przez Ilość wdrożonych systemów poprawiających jakość
powiatową administrację
świadczonych usług
samorządową i promocja powiatu Liczba przeprowadzonych szkoleń wśród pracowników
lipskiego
Starostwa
Liczba przeprowadzonych akcji promocyjnych
Cel operacyjny 3.2.: Powołanie
Liczba powołanych grup partnerskich
Partnerów Publiczno-Prywatnych
Cel strategiczny IV:
Powiat Lipski przyjazny środowisku
Cel operacyjny 4.1.: Ochrona
Liczba wdrożonych projektów dotyczących wsparcia
zasobów naturalnych powiatu
zarządzania ochroną środowiska
Liczba zorganizowanych akcji proekologicznych
Cel strategiczny V:
Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz wspomaganie rozwoju kultury, sportu,
turystyki i rekreacji
Cel operacyjny 5.1.: Ochrona
Liczba wyremontowanych obiektów sakralnych
dziedzictwa przyrodniczoLiczba nowopowstałych szlaków rowerowych,
kulturowego
turystycznych
Liczba powstałych produktów turystycznych
Liczba nowopowstałych obiektów gastronomicznych i
noclegowych
Liczba akcji promujących powiat
Liczba wydanych folderów
Cel operacyjny 5.2.: Tworzenie
Liczba wybudowanych przystani/zbiorników
warunków dla rozwoju turystyki
wodnych/kanałów do żeglugi śródlądowej
rzecznej
Cel operacyjny 5.3.: Wyznaczenie
Powierzchnia terenów pod rozwój turystyki
terenów pod rozwój turystyki i
Liczba powstałych domków/obiektów letniskowych
rekreacji oraz ich
Liczba przygotowanych ścieżek dydaktycznozagospodarowanie
przyrodniczych
Cel operacyjny 5.4.: Rozwój
Liczba działań na rzecz realizacji imprez sportowych
różnych form sportu
(z uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych)
Cel operacyjny 5.5.: Opracowanie Wzrost znaczenia turystyki w regionie poprzez
Strategii rozwoju turystyki
wdrożenie i realizowanie Strategii
powiatu lipskiego
Cel strategiczny VI:
Wsparcie procesów rozwoju terenów wiejskich oraz modernizacja rolnictwa
Cel operacyjny 6.1.: Aktywizacja
Liczba przeszkolonych rolników
gospodarstw rolnych
Liczba wdrożonych programów na rzecz rozwoju
i modernizacji rolnictwa
Cel operacyjny 6.2.: Działania
Ilość inwestycji dokonywanych przez rolników
promujące system
tworzących gospodarstwa rolne
restrukturyzacji gospodarstw
rolnych w powiecie
Cel operacyjny 6.3.: Wsparcie dla
Liczba udzielonych porad
inwestycji i rozwoju
Liczba utworzonych lokalnych rynków zbytu
przetwórstwa rolno-spożywczego
Cel operacyjny 6.4.: Rozwój
Liczba nowopowstałych gospodarstw ekologicznych i
rolnictwa ekologicznego i
specjalistycznych
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specjalistycznego

Liczba grup producenckich
Liczba przeprowadzonych akcji marketingowych
Liczba powołanych stowarzyszeń
Liczba powstałych gospodarstw agroturystycznych
Liczba wydanych folderów/informatorów

Cel operacyjny 6.5.: Rozwój
agroturystyki jako dodatkowe
źródło dochodu mieszkańców
obszarów wiejskich

Cel strategicznych VII:
Wspieranie działań służących rozwojowi małych i średnich firm poprzez aktywizację
lokalnych przedsiębiorstw oraz przyciąganie nowych inwestorów
Cel operacyjny 7.1.: Stworzenie
Powierzchnia terenów przeznaczona pod inwestycje
kompleksowego systemu
Liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych,
wsparcia organizacyjnego i
wystawienniczych
merytorycznego dla sektora MSP
Cel operacyjny 7.2.: Kreowanie
Utworzona strona internetowa Przewodnik dla
korzystnego klimatu dla dalszego
Inwestora
rozwoju lokalnych firm oraz
Utworzony Interaktywny Bank Informacji
przyciąganie inwestorów
Gospodarczych (baza lokalnych przedsiębiorców)
zewnętrznych
Cel operacyjny 7.3.: Koordynacja
Liczba przedsiębiorców korzystających z ulg i zwolnień
procesu rozwoju infrastruktury
Liczba nowych inwestorów
technicznej i komunalnej
niezbędnej dla rozwoju małej i
średniej przedsiębiorczości
Cel operacyjny 7.4.:
Liczba zatrudnionych mieszkańców powiatu
Podejmowanie działań
Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw założonych
ułatwiających osobom
przez absolwentów
bezrobotnym zdobycie nowych
umiejętności i aktywne
poszukiwanie pracy

Ostateczna ocena Strategii powinna zawierać rzeczywiste daty rozpoczęcia
i zakończenia przeprowadzanych projektów, a także koszty, jakie zostały poniesione w
czasie ich realizacji. Ponadto powinna zawierać potwierdzenie zakładanej poprawy
sytuacji społeczno – ekonomicznej.

Komunikacja społeczna Strategii
Realizacja programów strategicznych wymaga nawiązania harmonijnej współpracy
pomiędzy Starostwem Powiatowym, gminami z terenu powiatu lipskiego, instytucjami
pozarządowymi, lokalnymi podmiotami gospodarczymi oraz społecznością lokalną. W tym
celu niezbędne jest informowanie o podejmowanych działaniach związanych z realizacją
strategii. Władze powiatu mogą wykorzystać różne formy przekazu informacji:
§ umieszczenie Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego oraz informacji o realizowanych
zadaniach na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w celu
upowszechnienia treści realizowanych zadań,
§ powszechnego dostępu do informacji dotyczących uzyskania dofinansowania ze
środków unijnych na realizację projektów,
§ bieżącego informowania
strategicznej,

o

realizowanych

projektach

w

ramach

działalności

§ ujawnienie instytucji, które zaangażowane są w realizację.
Komunikacja społeczna (public relations) wymaga współpracy nie tylko władz
powiatu z innymi zaangażowanymi instytucjami, ale również ze środkami masowego
przekazu (media, lokalna prasa) i innymi grupami docelowymi. Taka działalność będzie
miała przede wszystkim na celu szersze i bogatsze promowanie powiatu w zakresie
inwestycji, przedsiębiorczości i walorów przyrodniczo – kulturowych.
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Grupami docelowymi Strategii są:
•

społeczeństwo – to bezpośredni beneficjenci – kształtowanie i informowanie opinii
publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii
Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach
płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów
zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla
inwestycji,

•

beneficjenci - osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające
z wdrażanej pomocy,

•

jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego:
–

podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi powiatowemu
gminnemu bądź realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego

–

podmioty gospodarcze

–

organizacje zrzeszające przedsiębiorców

–

organizacje pozarządowe

–

inne organizacje społeczne

–

media

i

Szczególnie istotną sprawą jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku
Strategii. Za jej pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz
możliwości pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego
uzależnione jest wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z
Unii Europejskiej.

Aktualizacja Strategii
W trakcie okresu realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego mogą pojawić się
liczne zmiany we wszystkich sferach ujętych w diagnozie stanu powiatu. Zmiany te
wywołane będą zarówno stopniową realizacją celów zawartych w Strategii, jak też
wywołane będą niezależnymi czynnikami zewnętrznymi. W związku z powyższym,
konieczna może się okazać aktualizacja Strategii. Ocena potrzeb i zakresu aktualizacji
Strategii należeć będzie do Zespołu ds. realizacji Strategii. Jeżeli zespół uzna, że nastąpi
konieczność wprowadzenia zmian, podejmie działania mające na celu aktualizację
Strategii, w tym doprowadzi do zwołania konsultacji społecznych. Wszystkie
wprowadzone zmiany powinny być dokonywane kompleksowo, a nie na zasadzie
pojedynczych poprawek.
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CZĘŚĆ VIII
MOŻLIWOŚCI FINANSOWEGO WSPARCIA INWESTYCJI
I DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU POWIATU LIPSKIEGO –
PRZYKŁADY
Niezależnie od działalności organizacyjnej realizacja zadań wynikających ze
Strategii wymagać będzie wyasygnowania odpowiednich środków finansowych.
Najistotniejszym źródłem finansowania realizacji strategii będą środki zewnętrzne
pochodzące z budżetu państwa oraz w ramach celowych funduszy krajowych
i zagranicznych, które w istotny sposób pomogą w realizacji działań wytyczonych
w strategii.
Środki finansowe na realizację Strategii pochodzące ze źródeł zewnętrznych:
I. Krajowe i zagraniczne fundusze pochodzące z:
1.

Budżet państwa – przeznaczane na budowę, modernizację dróg, gospodarkę
odpadami i inne przedsięwzięcia chroniące środowisko naturalne, tworzenie nowych
miejsc pracy.

2.

Fundusze pomocowe w ramach Programów Operacyjnych UE – na rozwój
infrastruktury obszarów wiejskich, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw,
turystykę, agroturystykę, inwestycje w gospodarstwach rolnych, rynek pracy,
edukację, kulturę, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ekologię, odnawialne źródła
energii.

3.

Fundusze pomocowe w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na rozwój
przedsięwzięć współpracy transgranicznej i międzynarodowej w zakresie ochrony
środowiska, odnawialne źródła energii, turystykę, wsparcie małych i średnich firm,
edukację, kulturę.

4.

Krajowe i zagraniczne organizacje pozarządowe wspierające rozwój społeczeństwa
obywatelskiego przeznaczające środki finansowe na edukację, ochronę środowiska,
turystykę, kulturę, integrację europejską, budowę społeczeństwa obywatelskiego,
rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, ochronę środowiska, turystykę, wspieranie
małych i średnich przedsiębiorstw, współpracę transgraniczną, integrację europejską,
promocję gospodarczą.

5.

Instytucje finansowe wspierające przedsięwzięcia gospodarcze, realizowane przez
samorządy terytorialne oraz małe i średnie firmy – na wspieranie małych i średnich
przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, turystykę, rynek pracy.

II. Środki pochodzące od inwestorów lokalnych, krajowych i zagranicznych:
Przyciąganie inwestorów poprzez stworzenie dobrej atmosfery inwestycyjnej
przyczyni się do przeznaczania części środków inwestorów na działania skierowane na
realizację zadań strategii, m.in. na budowę dróg dojazdowych do zakładów pracy, z
których będą korzystać okoliczni mieszkańcy, tworzenie nowych miejsc pracy, ekologię.
W celu aplikowania o środki w ramach zewnętrznego finansowania realizacji zadań
zapisanych w strategii, Powiat opracowywać będzie wnioski aplikacyjne do funduszy,
organizacji i programów krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej, dzięki
którym finansować będzie można wiele zadań z zakresu rynku pracy, turystyki, edukacji,
kultury. Środki te są także szansą na rozwój małych i średnich firm oraz pozyskanie
inwestorów zewnętrznych, co jest z kolei szansą na zwiększenie dochodów powiatu.
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PRAKTYCZNE
EUROPEJSKIEJ

WYKORZYSTANIE

PROGRAMÓW

POMOCOWYCH

UNII

1. INFRASTRUKTURA DROGOWA
1.1.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Priorytet III. Regionalny system transportowy
Kategoria interwencji 23 - Drogi regionalne/lokalne
1.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Ø Oś priorytetowa VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
§ Działanie 6.1. – Rozwój sieci drogowej TEN-T
Ø Oś
§
§
§

priorytetowa VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T
Działanie 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych

1.3. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
Oś priorytetowa I „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego PROW”
- Działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i
dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”.

2. OCHRONA ŚRODOWISKA
2.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Priorytet IV. Inwestycje w ochronę środowiska
Kategorie interwencji:
44 – Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi.
45 - Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną.
48 – Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń.
50 – Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów.
51 – Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000).
53 – Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów
zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi).
54 – Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom.
2.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Ø Priorytet I. Gospodarka wodno-ściekowa
§ Działanie 1.2. Gospodarka wodno- ciekowa w aglomeracjach od 2 tys. RLM do
15 tys. RLM
Ø Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
§ Działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
§ Działanie
2.2
–
Przywrócenie
terenom
zdegradowanym
wartości
przyrodniczych i ochrona brzegów morskich
Ø Priorytet III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
§ Działanie 3.1 – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego
§ Działanie 3.2 - Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz
przeciwdziałanie poważnym awariom
§ Działanie 3.3 - Monitoring środowiska
Ø Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
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§

Działanie 5.1 – Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony
siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz
zachowanie różnorodności gatunkowej
§ Działanie 5.2 – Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych
§ Działanie 5.3 - Opracowanie planów ochrony
§ Działanie 5.4 - Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie
środowiska, w tym różnorodności biologicznej
Ø Priorytet X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
§ Działanie 10.1. Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w
sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego.
§ Działanie 10.2. Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w
tym biopaliw.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ø Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
§ Działanie 1.2.5. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z
rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa do wymogów UE.
Ø Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
§ Działanie. 2.2.6. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego
przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.
Ø Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
§ Działanie 3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

3. SFERA SPOŁECZNA
3.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Kategorie interwencji:
75 - Infrastruktura systemu oświaty
76 – Infrastruktura ochrony zdrowia
77 - Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza
79 - Pozostała infrastruktura społeczna
3.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Ø Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
§ Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie
- Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w
realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w
regionie
Ø Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
§ Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
- Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe
- Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe
- Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji
społecznej – projekty systemowe
§ Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej
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Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
- Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe
§ Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Ø Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
§ Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
- Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe
- Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych
- Poddziałanie 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych
§ Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
§ Działanie 9.3 – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
§ Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
§ Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
-

4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
4.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
przedsiębiorczości na Mazowszu.
Działania:
1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą
1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
1.5. Rozwój przedsiębiorczości
1.7. Promocja gospodarcza Mazowsza

i

4.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet III. Kapitał dla innowacji
Działania:
3.1.
Inicjowanie działalności innowacyjnej
3.2.
Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka
3.3.
Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP
Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działania:
4.1.
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
4.2.
Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz
wzornictwa przemysłowego
4.3.
Kredyt technologiczny
4.4.
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
4.5.
Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

wsparcie

w

zakresie

Priorytet V. Dyfuzja innowacji
Działania:
5.1.
Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
5.2.
Wsparcie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich
sieci o znaczeniu ponadregionalnym
5.3.
Wspieranie ośrodków innowacyjności
5.4.
Zarządzanie własnością intelektualną
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Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działania:
8.1.
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
8.2.
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
8.3.
Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion
8.4.
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

4.3.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz
poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności
Poddziałanie 2.1.3 Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności
adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw
Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr
Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje
wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
Poddziałanie 2.2.2 Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych
Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
Poddziałanie 2.3.1 Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych
Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych
Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

5. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
5.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
Kategorie interwencji:
11 - Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo,
interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe,
itp.)
13 - Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja,
e-integracja, itp.)
5.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VII. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
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6. TURYSTYKA, KULTURA
6.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Kategorie interwencji:
24 - Ścieżki rowerowe,
55 - Promowanie walorów przyrodniczych,
61 - Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich.
Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i
rekreacji
Kategorie interwencji:
24 - Ścieżki rowerowe,
55 - Promowanie walorów przyrodniczych,
56 - Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego,
57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych.
6.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XII: Kultura i dziedzictwo kulturowe
Działanie 12.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o
ponadregionalnym
Działanie 12.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o
ponadregionalnym

znaczeniu
znaczeniu

6.3. Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
Ø Oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej,
§ Działanie 3.3. Odnowa i rozwój wsi (500 tys. zł na jedną miejscowość)
Ø Oś priorytetowa 4. Leader
§ Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
6.4. PO Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

7. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
7.1.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

OSIE PROW
• oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
• oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
• oś 3 (społeczna): jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej
• oś 4: Leader
Oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
• Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
• Ułatwienie startu młodym rolnikom
• Renty strukturalne
• Modernizacja gospodarstw rolnych
• Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
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•
•
•
•
•

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem
rolnictwa i leśnictwa
Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
Działania informacyjne i promocyjne
Grupy producentów rolnych
Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
• Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
• Płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej
Dyrektywy Wodnej
• Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)
• Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
• Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i
wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych
Oś 3 (społeczna): jakość życia na obszarach wiejskich
gospodarki wiejskiej
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
• Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
• Odnowa i rozwój wsi
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

i

różnicowanie

Oś 4 LEADER
• Lokalne Strategie Rozwoju - poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności
na obszarach wiejskich - osiąganie celów osi 3
• Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa
• Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania
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CZĘŚĆ IX
PODSUMOWANIE

Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego do roku 2020 to podstawowy dokument
kierunkowy, który wyznacza cele dla rozwoju powiatu i gmin powiatu. Ten dokument
planistyczny będzie stanowił podstawę do sporządzania szczegółowych dokumentów
operacyjnych, które pozwolą na jak najlepsze wykorzystanie walorów Ziemi Lipskiej.
Realizacja zadań inwestycyjnych zawartych w strategii w dużej mierze będzie
uzależniona od możliwości pozyskania środków finansowych z budżetu państwa i
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Strategia jest planem ambitnym, ponieważ zakłada aktywne działania, które
pozwolą dynamicznie się rozwijać. Właśnie ta dynamika jest myślą przewodnią niniejszej
strategii. Ukazuje i syntetycznie opisuje strategiczne cele rozwoju i przypisane im cele
operacyjne, które potwierdzają jej dynamiczny charakter.
W tym dokumencie planistycznym występuje konieczność wyboru priorytetów,
których realizacja powinna rozpocząć się w pierwszej kolejności ze względu na aktualne
uwarunkowania społeczno-ekonomicznego powiatu. W tym celu określono następujące
dziedziny, które będą wspomagać rozwój powiatu:
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNIKACYJNA
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I KULTUROWE
SFERA GOSPODARCZA
Do wyżej wymienionych dziedzin zostały przypisane cele rozwoju, które przyczynią
się do poprawy wizerunku powiatu oraz warunków i jakości życia mieszkańców. Mają one
swoje odzwierciedlenie w zadaniach strategicznych, które będą realizowane w
najbliższych latach.
W 2020 roku Powiat Lipski to powiat z dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną i
społeczną, społeczeństwa informatycznego opartego na wiedzy, z nowoczesnym i
efektywnym rolnictwem oraz wielofunkcyjną gospodarką, a przede wszystkim – to powiat
przyjazny środowisku naturalnemu.

Skuteczna realizacja strategii będzie wymagać koncentracji wysiłku nie tylko władz
powiatu, ale wszystkich jego mieszkańców. Stanie się elementem integracji społeczności
lokalnych dla wspólnego dobra. Konieczne będzie więc uzyskanie szerokiego poparcia
społecznego dla przyjętych w strategii zamierzeń rozwojowych.
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