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Wprowadzenie 
Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) Poleskiej Doliny Bugu 
powstała w ramach realizowanego przez Gminę Włodawa projektu „Rozwój 
turystyki nadbużańskich obszarów wiejskich Włodawa i okolice” (Schemat I 
Pilotażowego Programu LEADER+). ZSROW obejmuje obszar gmin Włodawa, 
Wola Uhruska i Hańsk i umożliwia wdrożenie zaplanowanych działań w ramach 
Schematu II Pilotażowego Programu LEADER+. 
 
Opracowanie ZSROW oparto na wynikach konferencji, trzech seminariów oraz 
sześciu warsztatów o charakterze strategicznym, w których udział wzięli 
przedstawiciele społeczności lokalnej gmin Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk. 
Dodatkowo wzięto pod uwagę wyniki badań opinii wśród społeczności regionu, 
prac Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz analiz konsultantów 
firmy LEM Projekt Sp. z o.o. 
 
ZSROW wdrażana będzie przez Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, które 
posiada status Lokalnej Grupy Działania w rozumieniu zapisów Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój 
Obszarów Wiejskich 2004 - 2006”. 
 
Zawartość oraz układ ZSROW jest zgodny z Instrukcją sporządzania Zintegrowanych 
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). Istotnym źródłem informacji 
podczas przygotowywania ZSROW był również poradnik dla animatorów LGD: 
Jak budować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilotażowego 
Programu LEADER+?1. 
 
Najczęściej stosowane skróty: 

• ZSROW – Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich 
• LGD – Lokalna Grupa Działania 
• Stowarzyszenie – Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” 
• PDB – Poleska Dolina Bugu (gminy Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk) 
• PPL+ – Pilotażowy Program LEADER+ 
• IW – Inicjatywa Wspólnotowa 
• SZR Polesia Zachodniego – Strategia Zrównoważonego Rozwoju 

Polesia Zachodniego 
 

 
Działania związane z opracowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gmin Włodawa, 
Wola Uhruska i Hańsk przeprowadzone zostały w ramach realizacji projektu „Rozwój turystyki nadbużańskich 
obszarów wiejskich Włodawa i okolice”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Sekcja Orientacji) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006” 
w zakresie Działania 2.7 „Pilotażowego Programu Leader+”. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 
(Sekcja Orientacji) przyczynia się do zapewnienia warunków zróżnicowania gospodarki na terenach wiejskich. 

 

                                                 
1 Ryszard Kamiński, Krzysztof Kwatera, Jak budować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Pilotażowego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Działania, Fundacja Fundusz 
Współpracy, Warszawa, listopad 2005. 
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1 Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania 
 

1.1 Nazwa LGD 
 

 

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” 
 

 
Lokalną Grupą Działania odpowiedzialną za wdrażanie niniejszej Zintegrowanej 
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich jest Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”. 
 
W dalszej części opracowania Stowarzyszenie nazywane jest również Lokalną 
Grupą Działania „Poleska Dolina Bugu” (LGD „Poleska Dolina Bugu”). 
 
 

1.2 Status prawny LGD 
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” jest dobrowolnym, samorządnym, 
trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach niezarobkowych, działającym 
jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów w sprawie 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (SPO-Rol). Stowarzyszenie działa na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz Statutu 
Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” (por. Załącznik nr 1. Statut 
Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – s. 175). Siedzibą Stowarzyszenia jest 
Okuninka (miejscowość w gminie Włodawa). 
 
Stowarzyszenie ma charakter partnerski, gdyż osoby tworzące Stowarzyszenie 
oraz zasiadające w jego Zarządzie na co dzień pracują/działają w trzech 
sektorach: publicznym, gospodarczym i społecznym. 
 
Zgodnie z zapisami statutu, głównym celem Stowarzyszenia „Poleska Dolina 
Bugu” jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym w 
szczególności: 

• opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w rozumieniu 
przepisów SPO-Rol dla obszaru gmin: Hańsk, Włodawa i Wola Uhruska. 

• wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW, 
• promocja obszarów wiejskich położonych na obszarze objętym ZSROW, 
• mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju 

obszarów wiejskich, 
• upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z 

aktywizacją ludności na obszarach wiejskich. 
 
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” odbyło się 
2 lutego 2006 r. we Włodawie. W zebraniu wzięło udział 25 osób. Osoby te 
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złożyły oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przez ustawę Prawo o 
stowarzyszeniach określonych dla członków stowarzyszenia i złożyły deklaracje 
przystąpienia do Stowarzyszenia. Podjęto uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia 
pod nazwą Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, przyjęto statut oraz wybrano 
zarząd i komisję rewizyjną Stowarzyszenia. 
 
10 marca 2006 r. Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zostało wpisane przez 
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 
Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
pod numerem KRS: 0000252694. 
 
 

1.3 Sposób rozszerzania LGD o kolejnych członków 
Zgodnie z zapisami statutu, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może 
zostać pełnoletnia osoba fizyczna, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie 
Prawo o stowarzyszeniach, działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz złoży 
deklarację członkowską. Nabycie (lub stwierdzenie utraty) członkostwa w 
Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
 
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo m.in. wybierać i być wybieranym do 
władz Stowarzyszenia oraz składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące 
działalności Stowarzyszenia. 
 
Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia po 
złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem 
zasad wspierania Stowarzyszenia. 
 
Wolny wstęp do stowarzyszenia jest najlepszym sposobem jak najszerszego 
zagwarantowania wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem lokalnym na 
obszarze gmin Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk możliwości aktywnego włączania 
się w działania służące restrukturyzacji obszarów wiejskich Poleskiej Doliny Bugu. 
Służy to również w długim okresie zmniejszeniu zagrożenia upolitycznienia 
działania LGD. 
 
 

1.4 Potencjał administracyjny LGD 
Władzami Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” są: 

• Walne Zebranie Członków 
• Zarząd 
• Komisja Rewizyjna 

 

1.4.1 Doświadczenie i kwalifikacje członków Zarządu LGD 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Za bieżące 
kierowanie pracą LGD odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia. Zgodnie z 
zapisami statutu składa się on z jedenastu członków wybieranych i 
odwoływanych przez Walne Zebranie Członków: pięciu członków z gminy 
Włodawa, trzech członków z gminy Hańsk i trzech członków z gminy Wola 
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Uhruska2. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego składu Prezesa, dwóch 
Wiceprezesów i Skarbnika. 
 
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą: 

• przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,  
• reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  
• kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  
• zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  
• opracowywanie ZSROW,  
• przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o 

dofinansowanie składanym na podstawie przepisów SPO-Rol,  
• powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz 

zatrudnianie innych pracowników tego Biura,  
• ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura 

Stowarzyszenia,  
• ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia. 

 
W przypadku osób kandydujących do władz LGD (Zarządu Stowarzyszenia) 
określono pewne czynniki ograniczające, które mają na celu zapewnienie 
reprezentatywności tego organu (pod względem sektorów oraz płci). 
 
Wyjściem bazowym proponowanym przez twórców Instrukcji sporządzania ZSROW 
jest delegowanie3 przez osoby prawne działające na obszarze objętym ZSROW 
swoich przedstawicieli do organu decyzyjnego LGD. Jednakże dana osoba 
prawna może delegować swoich członków do działania w danej organizacji 
jedynie w przypadku, gdy sama jest członkiem tej organizacji (tak jak to 
może mieć miejsce w przypadku zrzeszenia stowarzyszeń – stowarzyszenie będące 
członkiem zrzeszenia stowarzyszeń deleguje swojego przedstawiciela, który będzie 
reprezentował stowarzyszenie w zrzeszeniu). Stowarzyszenie „Poleska Dolina 
Bugu” jest stowarzyszeniem osób fizycznych i zgodnie z przepisami prawa 
osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi stowarzyszenia. 
 
Jednakże możliwość zostania członkiem wspierającym stowarzyszenia osób 
fizycznych nie dotyczy gmin. Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że gmina 
może przystąpić jedynie do stowarzyszenia gmin lub utworzyć związek 
komunalny4. Trudno zatem znaleźć podstawę prawną dla przystąpienia gminy do 
jakiegokolwiek innego podmiotu niż stowarzyszenie gmin lub związek komunalny, 
zarówno jako członek zwyczajny, jak i wspierający. Ponadto, przystąpienie gminy 
do takiego stowarzyszenia naruszałoby przepisy Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, w tym podstawowe zasady regulujące współpracę gminy z 
organizacjami społecznymi. 
 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że proponowany przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzór statutu LGD zawiera zapisy mówiące o tym, że 
członek wspierający stowarzyszenia ma ograniczone uprawnienia – może składać 
                                                 
2 Proporcje podziału miejsc w Zarządzie LGD odpowiadają zróżnicowaniu liczebności mieszkańców 
poszczególnych gmin. 
3 Delegowanie (reprezentowanie) rozumie się jako formalne uprawnienie do występowania w imieniu 
podmiotu delegującego. 
4 Ma tu zastosowanie zasada legalizmu: do kompetencji organów gminy należy wyłącznie to, co zostało 
określone w przepisach prawa (głównie w ustawie o samorządzie gminnym). 



Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich – Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu”  
 

9 

Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz 
brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na 
zaproszenie tych władz. Oznacza to, że nie ma ani czynnego ani biernego prawa 
wyborczego, a więc jego delegat nie może być wybierany do władz 
stowarzyszenia. 
 
Ww. argumenty były powodem rezygnacji z propozycji delegowania osób do 
Zarządu LGD spośród członków osób prawnych działających na obszarze 
objętym ZSROW, tym bardziej, że również specyfika funkcjonowania organizacji 
z sektora gospodarczego i prywatnego na obszarze gmin Włodawa, Wola Uhruska 
i Hańsk tylko częściowo pokrywa się ze sferami aktywności aktorów i liderów 
rozwoju lokalnego. Przyjęcie instrumentu delegowania prowadziłoby do dużej 
niereprezentatywności organu decyzyjnego LGD. 
 
W celu wpisania się w ramy i kryteria kwalifikacji zgodnie z regułami Pilotażowego 
Programu LEADER+ i spełnienia warunków beneficjenta (LGD) przez 
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, kwestię przypisywania należności danej 
osoby fizycznej kandydującej do zasiadania w Zarządzie Stowarzyszenia do 
określonego sektora rozwiązano w sposób następujący: 

• w przypadku osób działających w sektorze prywatnym i społecznym 
wykazano ich doświadczenie w pracy w tym sektorze i udział w 
działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich objętych ZSROW oraz 
ich kandydatury poparto pisemnymi rekomendacjami od innych 
członków tych sektorów (por. Załącznik nr 3. Rekomendacje dla Członków 
Zarządu Stowarzyszenia – s. 199), 

• w przypadku osób pracujących w sektorze publicznym również 
wykazano doświadczenie tych osób w pracy na rzecz gmin, jednakże nie 
wymagano od nich rekomendacji z racji niejasnego stanu prawnego w 
zakresie kompetencji organu, który miałby takiej rekomendacji udzielać i 
podstawy prawnej wystawienia takiej rekomendacji przez gminy5. 

 
Zastosowane rozwiązanie pozwala jednoznacznie identyfikować 
poszczególne osoby kandydujące do zarządu LGD z danym sektorem, który 
reprezentują. Tym samym można zorganizować proces wyboru członków 
Zarządu LGD w całkowitym poszanowaniu prawa6 i przy spełnieniu wymagań 

                                                 
5 Przepisy prawa nie wskazują, jaki organ posiadałby kompetencje (wójt czy rada gminy) do wystawienia takiej 
rekomendacji. Zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym, wszystko, co nie zostało zastrzeżone dla innych 
organów należy do kompetencji rady gminy. Z tej delegacji uprawnienia można byłoby skorzystać, jeżeli 
udzielanie takiej rekomendacji należałoby do zadań gminy określonych przepisami prawa, ale tak w tej sytuacji 
nie jest. Jeżeli uznać, że organem takim jest wójt, także nie ma podstaw do wydania takiej rekomendacji i 
istnieje problem z określeniem organu, który mógłby rekomendować samego wójta. Obecny podział władzy 
wyklucza bezpośrednią podległość organu wykonawczego radzie. Z kolei udzielanie przez wójta rekomendacji 
samemu sobie (taka sytuacja także mogłaby wystąpić w przypadku podmiotów gospodarczych, jeżeli 
zastosowałoby rozwiązanie proponowane w Instrukcji sporządzania ZSROW) faktycznie uniemożliwiałaby 
realizację jednego z zapisów proponowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzoru statutu 
stowarzyszenia, który mówi, że utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje 
wskutek cofnięcia rekomendacji. Dodatkowe utrudnienia wiążą się z określeniem, jakie osoby fizyczne można 
uznać za przedstawicieli sektora publicznego. Jeżeli uznać, że byliby nimi członkowie władz samorządowych 
oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, to w zależności od organu wydającego rekomendację 
mogłoby dochodzić do naruszenia istniejącego podziału władzy i kompetencji (wójt udziela rekomendacji 
radnemu; rada udziela rekomendacji wójtowi; rada udziela rekomendacji pracownikowi). 

 
6 Szczególnie odnoszącego się do przepisów dot. funkcjonowania samorządu terytorialnego; uchroniono w 
ten sposób działalność LGD od ryzyka sparaliżowania działalności stowarzyszenia poprzez uchylenie uchwał 
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Pilotażowego Programu LEADER+ odnośnie struktury organu decyzyjnego LGD. 
Regułą dotycząca składu LGD określona w kryteriach dostępu Schematu II PPL+ 
zakłada, że „w składzie zarządu co najmniej 50% stanowią osoby wskazane przez 
partnerów społecznych i gospodarczych”7. Rekomendacja jest narzędziem 
„wskazania” osób przez partnerów społecznych i gospodarczych. 
 
Dodatkowo należy zwróć uwagę na etyczną przejrzystość tak sformułowanych 
rekomendacji i realizację zasad demokratycznych. Podmioty udzielające 
rekomendacji nie rekomendują swoich pracowników, ale udzielają poparcia 
osobom fizycznym, które działają w danym sektorze. Wartość takiej rekomendacji 
jest znacznie wyższa, gdyż wynika z bardziej zobiektywizowanej oceny niż ma to 
miejsce w przypadku rekomendacji udzielanej pracownikowi. W zastosowanej 
procedurze dochodzi do faktycznego wyłonienia reprezentantów sektora. 
 
Tabela 1.1 przedstawia doświadczenia i kwalifikacje członków Zarządu 
Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w realizacji projektów na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. Osoby te będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem 
stanowiącym przedmiot wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach 
Schematu II Pilotażowego Programu LEADER+. 
 

                                                                                                                                 
organów gmin przez organy nadzoru wojewody odnoszące się do udziału gmin w stowarzyszeniu i udziału 
przedstawicieli gmin w zarządzie LGD. 
7 Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 
Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006”, Działanie 2.7. „Pilotażowy Program 
LEADER+”: Kryteria dostępu: Schemat II. 
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Tabela 1.1 Charakterystyka członków Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” 

Lp 
Imię i nazwisko 

osoby 
wskazanej 

Podmiot 
delegujący8 

Okres 
działania w 

sektorze 

Adres zamieszkania, 
telefon, e-mail 

Zakres 
odpowiedzial-
ności w LGD 

Doświadczenie Kwalifikacje 

1. Tadeusz 
Sawicki 

Sektor publiczny 
(Wójt Gminy 
Włodawa) 

6 lat Różanka 222/3 

22-211 Różanka 

tel. 509 397 995 

e-mail: 
sawtad50@wp.pl 

Prezes 
Zarządu 

• Wójt Gminy Włodawa (od 2000 r. – druga 
kadencja) 

• nadzór nad przygotowaniem, wdrożeniem i 
rozliczeniem projektów infrastrukturalnych 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych 
realizowanych przez gminę Włodawa, m.in. 
drogi, ścieżki rowerowe, kanalizacja, projekty 
odnowy wsi (por. Tabela 1.2 Doświadczenie 
podmiotów z obszaru objętego ZSROW w 

zakresie projektów na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich – s. 19) 

• członek Zarządu Euroregionu BUG 

• doświadczenie w pracy na stanowisku 
kierownika stacji badawczej w Sosnowicy 
(Instytut Melioracji Użytków Zielonych) oraz 
Prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Różance 

• członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Włodawskiej 

• członek grupy historycznej przy Muzeum 
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego 

Wykształcenie wyższe (Akademia 
Rolnicza w Lublinie, mgr inż. 
rolnictwa) 

2. Romuald Pryll Sektor publiczny 
(Dyrektor 

23 lata ul. Osiedlowa 14/24 

22-235 Hańsk 

Wiceprezes 
Zarządu 

• wieloletnia działalność za rzecz animowania 
kultury wiejskiej, w tym m.in.: 

Wykształcenie pomaturalne 
(specjalność: organizacja pracy 

                                                 
8 Biorąc pod uwagę specyfikę działania LGD w formie stowarzyszenia (zrzeszenia osób fizycznych) pod terminem „podmiot delegujący” rozumie się miejsce pracy osoby (w przypadku sektora publicznego) 
lub sektor, z którego pochodzi osoba oraz podmiot ją rekomendujący (w przypadku sektora gospodarczego i społecznego). 
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Lp 
Imię i nazwisko 

osoby 
wskazanej 

Podmiot 
delegujący8 

Okres 
działania w 

sektorze 

Adres zamieszkania, 
telefon, e-mail 

Zakres 
odpowiedzial-
ności w LGD 

Doświadczenie Kwalifikacje 

Gminnego 
Ośrodka Kultury 
w Hańsku) 

tel. 082 571 42 10 

e-mail: 
pryllgok@wp.pl 

• cykliczna organizacja Przeglądów Widowisk 

Obrzędowych (szczebel powiatowy) 

• nadzór nad organizacją pokazów, zajęć 
edukacyjnych dot. zwyczajów i tradycji 
ludowych, konkursów literackich, recytatorskich, 
imprez okolicznościowych (dożynki, festyny 
lokalne, pikniki), konkursów na estetyczne 
zagospodarowanie zagród wiejskich, zawodów 
strzelectwa sportowego 

• organizowanie działalności teatrów 
młodzieżowych i dziecięcych, kapel ludowych i 
zespołów śpiewaczych 

• działalność zbieracza (stare przedmioty), 
kronikarsko-dokumentacyjna (działania w 
gminie, środowisko roślinne, drzewostan) 

• członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Hańskiej, UKS „Świt” w Hańsku, Ligi Ochrony 
Kraju 

kulturalno-oświatowej) 

3. Maciej 
Markuszewski 

Sektor publiczny 
(pracownik 
Urzędu Gminy w 
Woli Uhruskiej) 

3 lata Uhrusk 64A 

22-230 Wola 
Uhruska 

tel. 506 305 170 

e-mail: 
maciejmar@gmail.co
m  

Wiceprezes 
Zarządu 

• pracownik na stanowisku p.o. Kierownika 
Referatu Rozwoju Gospodarczego UG w Woli 
Uhruskiej 

• współpraca przy przygotowaniu wniosków o 
dofinansowanie projektów oraz dokumentacji 
przetargowej, prace w komisji przetargowej, 
współpraca przy realizacji i rozliczeniu 
inwestycji: 1) Budowa drogi gminnej ul. ZWM 

w Woli Uhruskiej (PAOW, Bank Światowy); 
całkowity koszt projektu 373 tys. zł; 2003 r.; 2) 

Wykształcenie wyższe (Politechnika 
Wrocławska, kierunek: informatyka, 
mgr inżynier) 
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Lp 
Imię i nazwisko 

osoby 
wskazanej 

Podmiot 
delegujący8 

Okres 
działania w 

sektorze 

Adres zamieszkania, 
telefon, e-mail 

Zakres 
odpowiedzial-
ności w LGD 

Doświadczenie Kwalifikacje 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bytyniu i Woli 

Uhruskiej (SAPARD), całkowity koszt projektu 
144 tys. zł; 2003 r.; 3) Wymiana Stolarki 

Okiennej, drzwiowej i podłóg w Szkole 
Podstawowej w Macoszynie Dużym (PAOW, 
Bank Światowy), całkowity koszt projektu 75 tys. 
zł; 2004 r.; 4) Budowa części turystycznej 

gimnazjum w Woli Uhruskiej (Fundusz Małych 
Projektów Infrastrukturalnych – Program 
Współpracy Przygranicznej); całkowity koszt 
projektu 273 tys. €; lata 2004-2005 

4. Mariusz Sak Sektor 
gospodarczy 
(przedsiębiorca z 
Orchówka –
rekomendacja 
Krzysztofa 
Marciocha, 
właściciela 
Sklepu 
Wielobranżowego 
„Paola”) 

14 lat ul. Wesoła 176 

Orchówek 

22-200 Włodawa 

tel. 082 572 53 12, 
501 560 496 

e-mail: sak@elbi.pl 

Skarbnik • prowadzenie działalności gospodarczej w 
branży pośrednictwa handlowego od 1993 r. 

• realizacja projektu: Rozbudowa budynku z 
przeznaczeniem pomieszczeń na agroturystykę 
(Sektorowy Program Operacyjny 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006”) – najbliższym czasie rozpoczęcie 
działalności agroturystycznej 

Wykształcenie średnie techniczne 
(Technik budowlany). 

Szkolenie: 

• Projekty partnerskie – szansą 
rozwoju społeczności lokalnej 

Przygotowanie projektów z 

funduszy europejskich – 
Program EURO-NGO – Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich 
(X 2005 r.) 

5. Andrzej 
Wojciech Kratiuk 

Sektor publiczny 
(wicewójt Gminy 
Włodawa) 

9 lat ul. Dąbrowskiego 36 

Orchówek 

22-200 Włodawa 

tel. 509 397 996 

e-mail: 
akratiuk@wp.pl 

Członek 
Zarządu 

• wicewójt gminy Włodawa od 3 lat 

• nadzór nad przygotowaniem, wdrożeniem i 
rozliczeniem projektów „miękkich” 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych 
realizowanych przez gminę Włodawa, m.in. 
imprezy kulturalne i rekreacyjne, aktywizacja 

Wykształcenie wyższe zawodowe 
(Szkoła im. Bogdana Jańskiego 
oddz. zam. w Chełmie, kierunek: 
zarządzanie i marketing) 
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Lp 
Imię i nazwisko 

osoby 
wskazanej 

Podmiot 
delegujący8 

Okres 
działania w 

sektorze 

Adres zamieszkania, 
telefon, e-mail 

Zakres 
odpowiedzial-
ności w LGD 

Doświadczenie Kwalifikacje 

społeczności lokalnej (por. Tabela 1.2 
Doświadczenie podmiotów z obszaru objętego 

ZSROW w zakresie projektów na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich – s. 19) 

• doświadczenie w pracy w wydziale oświaty 

6. Teresa Beata 
Paszkiewicz 

Sektor społeczny 
– Skarbnik Koła 
Gospodyń w 
Susznie 
(rekomendacja 
Koła Gospodyń w 
Susznie) 

10 lat Suszno 190 

22-200 Włodawa 

tel. 082 572 41 03 

e-mail: 
bpaszkiewicz@vp.pl 

Członek 
Zarządu 

• Skarbnik Koła Gospodyń w Susznie 

• udział w opracowywaniu Planu Odnowy Wsi w 
Susznie – renowacja i rozbudowa świetlicy w 
Susznie 

• praca na stanowisku bibliotekarki i sekretarki w 
SP w Orchówku 

• organizacja konkursów czytelniczych oraz akcji 
„Cała Polska Czyta Dzieciom” we Włodawie 

• pozyskiwanie sponsorów, darów książkowych 
od wydawnictw i dystrybutorów oraz organizacja 
zbiórek książek od mieszkańców 

• współorganizowanie imprez świątecznych na 
terenie gminy (m.in. Choinka, Dzień Dziecka, 
Majówka Europejska) oraz wycieczek dla dzieci 

• Prezes Ogniska Związku Nauczycielstwa 
Polskiego we Włodawie oraz członek Prezydium 
Rady Rodziców w SP nr 3 we Włodawie 

• Wykształcenie wyższe 
(Uniwersytet Warszawski – 
Instytut Informacji Naukowej i 
Studiów Bibliologicznych) 

• Technikum Rolnicze w 
Korolówka Osada 

Szkolenia: 

• szkolenia z zakresu edukacji 
europejskiej 

7. Aldona Cecylia 
Czoboda 

Sektor 
gospodarczy – 
rolnik 
(rekomendacja 
Tadeusza 

22 lata ul. Szkolna 51 

Orchówek 

22-200 Włodawa 

tel. 082 57 24 775 

Członek 
Zarządu 

• właścicielka gospodarstwa rolnego 
specjalizującego się w produkcji zboża i hodowli 
koni (m.in. organizacja przejazdów bryczką, 
organizacja wycieczek krajoznawczych) 

• członek Koła Gospodyń Wiejskich w Orchówku 

Wykształcenie średnie (Liceum 
Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki we Włodawie) 
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Lp 
Imię i nazwisko 

osoby 
wskazanej 

Podmiot 
delegujący8 

Okres 
działania w 

sektorze 

Adres zamieszkania, 
telefon, e-mail 

Zakres 
odpowiedzial-
ności w LGD 

Doświadczenie Kwalifikacje 

Horszczaruka, 
właściciela 
Zakładu Robót 
Drogowych i 
Budowlanych) 

e-mail: 
aldonaczoboda@wp.
pl 

(m.in. udział w organizacji dożynek, Dnia 
Strażaka, kursów dla kobiet – kucharskich, 
medycznych) 

8. Jarosław 
Respond 

Sektor społeczny 
(rekomendacja 
Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi 
Hańskiej) 

2 lata ul. Osiedlowa 12/10 

22-235 Hańsk 

tel: 082 571 41 16 

e-mail: 
pryllgok@wp.pl 

Członek 
Zarządu 

• licencjonowany przewodnik turystyczny 
(uprawnienia Wojewody Lubelskiego) 

• działalność na rzecz społeczności lokalnej 
(zbieractwo dokumentów, dochodzenie do 
prawd historycznych, fotografia walorów 
obszaru, regionalizmy) 

• członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Hańskiej 

Wykształcenie pomaturalne 
(specjalność: BHP) 

Szkolenia: 

• kurs instruktażowy dla 
kierowników wycieczek 
szkolnych 

9. Bożena 
Mikołajczak 

Sektor publiczny 
(pracownik 
Urzędu Gminy w 
Hańsku) 

3 lata Osowa 104 

22-235 Hańsk 

tel: 082 591 67 88 

e-mail: bozena-
mikolajczak@wp.pl 

Członek 
Zarządu 

• praca na samodzielnym stanowisku d/s obsługi 
Rady Gminy, promocji i współpracy 
zagranicznej 

• 3-letnie doświadczenie na stanowisku 
pracownika dydaktyczno-naukowego w 
Katedrze Szczegółowej Hodowli Lasu na 
Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w 
Krakowie 

• Wykształcenie wyższe 
magisterskie (Akademia 
Rolnicza w Krakowie) 

• Studium podyplomowe 
„Administracja i zarządzanie w 
instytucjach administracji 
publicznej (Wydział Prawa 
UMCS w Lublinie) – w trakcie 
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Lp 
Imię i nazwisko 

osoby 
wskazanej 

Podmiot 
delegujący8 

Okres 
działania w 

sektorze 

Adres zamieszkania, 
telefon, e-mail 

Zakres 
odpowiedzial-
ności w LGD 

Doświadczenie Kwalifikacje 

10. Iwona 
Łubkowska 

Sektor społeczny 
– Prezes 
Nadbużańskiego 
Stowarzyszenia 
Agroturystyczneg
o (rekomendacja 
Stowarzyszenia 
Rozwoju 
Gospodarczego 
„Gmina 
Nadbużańska”) 

2 lata Uhrusk 26 

22-230 Wola 
Uhruska 

tel. 604 228 084 

e-mail: 
Iwalub@poczta.onet.
pl 

Członek 
Zarządu 

• Prezes Nadbużańskiego Stowarzyszenia 

Agroturystycznego od maja 2004 r. 

• opracowanie i realizacja projektu: 
Transgraniczne spotkania „Nadbużańskie 
klimaty” – por. Tabela 3.15 Karta projektu VII – 

Gmina Wola Uhruska – s. 72 

• współorganizowanie konferencji „Nasz Bug” 
oraz Festiwalu „Kresy ‘92” 

• współorganizowanie stoisk wystawowych na 
targach / festynach 

• członek Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu 
Tańca Ludowego UMCS 

Wykształcenie wyższe magisterskie 
UMCS w Lublinie (Wydział 
Humanistyczny) 

Ukończone kursy: 

• „Agroturystyka jako dodatkowe 
źródło dochodu” 

• „Przygotowanie struktur 
Lubelskiego Związku 
Stowarzyszeń 
Agroturystycznych do 
świadczenia usług 
informacyjnych, szkoleniowych i 
doradczych dotyczących 
możliwości wsparcia ze środków 
EFOIGR” 

• „Europejski Fundusz Społeczny 
– którędy droga?” 

11. Ewa Grum Sektor społeczny 
(pracownik 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej) – 
rekomendacja 
Nadbużańskiego 
Stowarzyszenia 
Agroturystyczne-
go) 

17 lat ul. Al. Odrodzenia 
1/2 

22-230 Wola 
Uhruska 

tel. 082 591 50 71 

e-mail: 
ewald@buziaczek.pl  

Członek 
Zarządu 

• zakres obowiązków obejmujący pracę w 
Gminnej Bibliotece Publicznej oraz obsługę 
Punktu Informacji Turystycznej i Punktu 
Informacji Europejskiej 

• realizacja Programu „Ikonka” na terenie gminy – 
dostęp do Internetu na terenach wiejskich w 
gminnych bibliotekach publicznych 
(dofinansowanie: MNiI) 

• wdrożenie projektu „Pamięć – Przyszłość” 
(temat: regionalizm) – konkurs Wojewódzkiej 

Wykształcenie wyższe magisterskie 
(Uniwersytet Warszawski, Wydział 
Historyczny) 
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Lp 
Imię i nazwisko 

osoby 
wskazanej 

Podmiot 
delegujący8 

Okres 
działania w 

sektorze 

Adres zamieszkania, 
telefon, e-mail 

Zakres 
odpowiedzial-
ności w LGD 

Doświadczenie Kwalifikacje 

Biblioteki Publicznej 

• organizacja konkursów czytelniczych 

• pozyskiwanie dotacji na zakup nowości 
wydawniczych (MK) 

• członkowstwo w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy 
Polskich 
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Obecny Zarząd Stowarzyszenia składa się w 6/11 (55%) z członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia wskazanych (posiadających rekomendację) przez podmioty będące 
partnerami społecznymi i gospodarczymi w rozumieniu przepisów o Narodowym 
Planie Rozwoju9, działającymi na obszarze objętym ZSROW (por. kolumna Podmiot 
delegujący – Tabela 1.1). Zgodnie z zapisami statutu oraz regułami PPL+ Zarząd 
musi składać się z co najmniej 50% osób wskazanych przez te podmioty. 
 
Kobiety stanowią 5/11 (45%) obecnego składu Zarządu, zaś mężczyźni 6/11 
(55%) składu. Zgodnie z zapisami statutu w składzie Zarządu nie może być mniej 
niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn. 
 
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań 
majątkowych jest upoważnionych dwóch członków Zarządu działających 
łącznie, przy czym zaciągnięcie zobowiązania majątkowego dla swej ważności 
wymaga kontrasygnaty Skarbnika. 
 
Bieżące wdrażanie ZSROW i koordynacja projektów prowadzona będzie przez 
Zarząd Stowarzyszenia poprzez Biuro Stowarzyszenia i menedżera ZSROW 
(Kierownika Biura Stowarzyszenia). Osoba Kierownika zostanie wyłoniona w 
drodze konkursu i zatrudniona przez Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”. 
Środki na pokrycie wynagrodzenia menedżera projektu uwzględniono w budżecie 
ZSROW w pozycji „Koszty administracyjne”. 
 

1.4.2 Doświadczenie LGD w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

Jako że utworzenie Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” zostało zainspirowane 
chęcią przystąpienia do Schematu II PPL+, doświadczenie LGD rozpatrywane jest 
z punktu widzenia podmiotów, które rekomendowały osoby do Zarządu LGD 
oraz podmioty publiczne (gminy) działające na obszarze objętym ZSROW, 
których pracownicy są członkami oraz zasiadają w Zarządzie Stowarzyszenia 
„Poleska Dolina Bugu”. Tabela 1.2 zawiera zestawienie doświadczeń tych 
podmiotów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
 
Doświadczenie podmiotów działających na obszarze objętym ZSROW w 
realizacji projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych przedstawiono 
w sposób szczegółowy również w rozdziale 3 Aktualnie wdrażane projekty na 
obszarze ZSROW – s. 58. 
 

                                                 
9 Do partnerów społecznych i gospodarczych zgodnie z zapisami NPR zalicza się: przedsiębiorców i ich 
organizacje, pracodawców i ich organizacje, związki zawodowe, organizacje pozarządowe oraz instytucje 
naukowe. 
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Tabela 1.2 Doświadczenie podmiotów z obszaru objętego ZSROW w zakresie projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
delegującego10 

Siedziba, telefon, 
e-mail 

Doświadczenie 

realizacja projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych11 

organizacja spotkań w 
zakresie możliwości 

wykorzystania 
funduszy unijnych 

sponsorowanie/ 
patronat/organizacja 
imprez kulturalnych 
służących promocji 

regionu 

działalność związana z celami 
ZSROW 

1. Gmina 
Włodawa 

Al. Jana Pawła II 
22 

22-200 Włodawa 

tel. 082 572 12 34 

e-mail: 
kancelaria@gmina
-wlodawa.pl 

• Budowa drogi gminnej łącznikowej 08KGD w Okunince / gm. 
Włodawa, PAOW, 309 579 zł (dofinansowanie: 139 311 zł), 
2000 – 2001 r. 

• Remont Szkoły Podstawowej w Różance, PAOW, 78 278 zł 
(dofinansowanie: 32 877 zł), 2004 r. 

• Ochrona wód rzeki Bug w Regionalnym Centrum Rekreacji i 
Wypoczynku Województwa Lubelskiego Włodawa – 
Okuninka i okolice (modernizacja oczyszczalni ścieków we 
Włodawie, budowa kanalizacji w Różance oraz uzupełnienie 
sieci kanalizacyjnej w Orchówku i Okunince) – wspólna 
realizacja projektu przez: Miasto Włodawa, Gminę Włodawa i 
Spółkę Wodno-Ściekową Jez. Białe – Glinki, PHARE 2000, 
2 061 749 €, 2001 – 2003 r. 

• Rozwój MŚP w sektorze turystycznym Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego (budowa obwodnicy Jez. Białego 
oraz układu komunikacyjnego nad Jez. Glinki) – projekt 
realizowany przez Powiat Włodawa (beneficjent 
kontraktujący) i Gminę Włodawa, która na mocy 
porozumienia ze Starostwem Powiatowym wystąpiła jako 

• organizacja 
spotkań dla 
społeczności 
lokalnej gmin 
Włodawa, Wola 
Uhruska i Hańsk w 
ramach realizacji 
projektu „Rozwój 
turystyki 
nadbużańskich 
obszarów 
wiejskich Włodawa 
i okolice” (grudzień 
2005 – marzec 
2006) – stworzenie 
możliwości 
wykorzystania 
funduszy unijnych 
w ramach 

• Międzynarodowe 
Dożynki 
Młodzieżowe 
Okuninka 2004  

• Ogólnopolskie 
Obchody Dni 
Krokodyla – impreza 
cykliczna od 6 lat 

• Festiwal Piosenki 
Dziecięcej i 
Młodzieżowej w 
Okunince – impreza 
cykliczna od 9 lat 

• Pieczony kartofelek 
– impreza cykliczna 
od 7 lat 

• inicjowanie i animowanie 
współpracy aktorów 
społeczności lokalnej oraz 
współpracy ponadlokalnej 

• realizacja przedsięwzięć 
inwestycyjnych podnoszących 
walor turystyczny obszaru  

• realizacja przedsięwzięć 
kulturalnych, służących 
podtrzymaniu tradycji lokalnych 

• organizacja przedsięwzięć 
rekreacyjnych służących 
rozwojowi turystyki w gminie 

• prowadzenie polityki 
promocyjnej gminy (m.in. 
wydawanie folderów, map, płyt 
CD) 

• współpraca z partnerami 

                                                 
10 Jak w przypisie nr 8 (s. 11) 
11 Dotyczy projektów współfinansowanych ze środków UE (fundusze przedakcesyjne, np. PHARE, SAPARD i fundusze strukturalne) oraz innych środków pomocowych, np. Programu Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich (PAOW) – Bank Światowy. 
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
delegującego10 

Siedziba, telefon, 
e-mail 

Doświadczenie 

realizacja projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych11 

organizacja spotkań w 
zakresie możliwości 

wykorzystania 
funduszy unijnych 

sponsorowanie/ 
patronat/organizacja 
imprez kulturalnych 
służących promocji 

regionu 

działalność związana z celami 
ZSROW 

partner, finansując inwestycję w wysokości 40,32% wartości 
projektu ze środków własnych (w stosunku do części 
finansowanej ze środków beneficjentów), PHARE SSG 2003; 
2 382 133 €, 2004 – 2006 r. 

• Międzynarodowe Dożynki Młodzieżowe – Okuninka 2004 / 
gm. Włodawa (wymiana kulturalna); Gmina Włodawa przy 
realizacji projektu pełniła funkcję wiodącą, finansującą 
inwestycję w wysokości 25% wartości netto projektu ze 
środków własnych; Fundusz Małych Projektów PHARE 2002; 
łączny koszt projektu: 39 049 €; 2004 r. 

• Urządzenie ścieżki rowerowej stykiem granic”; Fundusz 
Małych Projektów PHARE 2003 – Narodowy Program dla 
Polski 2003 – Fundusz Projektów Infrastruktury Około – 
biznesowej; Gmina Włodawa przy realizacji projektu pełniła 
funkcję wiodącą, finansującą inwestycję w wysokości 25% 
wartości netto projektu ze środków własnych; łączny koszt 
projektu: 78 100 €; 2005 – 2006 r. 

• Kształtowanie Centrum wsi Różanka (zagospodarowanie 
głównego placu wsi – utwardzenie, zieleń, architektura 
wypoczynkowa – i utwardzenie zejścia do rzeki Bug); SPO-
ROL; 219 429,68 zł; Gmina Włodawa przy realizacji projektu 
pełniła funkcję wiodącą, finansującą inwestycję w wysokości 
34,43% wartości projektu ze środków własnych; 2006 r. 

• Kształtowanie Centrum wsi Orchówek (zagospodarowanie 
głównego placu wsi – chodniki, zieleń, architektura 

Schematu II PPL+  zagranicznymi (głównie Ukrainą 
i Białorusią) na rzecz rozwoju 
obszaru przygranicznego 
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
delegującego10 

Siedziba, telefon, 
e-mail 

Doświadczenie 

realizacja projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych11 

organizacja spotkań w 
zakresie możliwości 

wykorzystania 
funduszy unijnych 

sponsorowanie/ 
patronat/organizacja 
imprez kulturalnych 
służących promocji 

regionu 

działalność związana z celami 
ZSROW 

wypoczynkowa, renowacja studni); EFOiGR / SPO-ROL; 175 
462,22 zł; Gmina Włodawa przy realizacji projektu pełniła 
funkcję wiodącą, finansującą inwestycję w wysokości 34,43% 
wartości projektu ze środków własnych; 2006 r. 

• Rozwój turystyki nadbużańskich obszarów wiejskich 
Włodawa i okolice; EFOiGR / SPO-ROL; 155 415,80 zł; 
Gmina Włodawa przy realizacji projektu pełniła funkcję 
wiodącą, finansującą podatek VAT ze środków własnych; 
lata: 2005 – 2006 r. 

2. Gmina Wola 
Uhruska 

ul. Parkowa 5 

22-230 Wola 
Uhruska 

tel. 082 591 50 46 

e-mail: 
wolauhruska@lube
lskie.pl 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Uhruskiej; PAOW – 
Bank Światowy; całkowity koszt projektu: 230 tys. zł; 2001 r. 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w SP ZOZ w Woli 
Uhruskiej; Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej; 
całkowity koszt projektu: 19, 5 tys. zł; 2002 r. 

• Budowa drogi gminnej ul. ZWM w Woli Uhruskiej; PAOW – 
Bank Światowy; całkowity koszt projektu 373 tys. zł; 2003 r. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Bytyniu i Woli Uhruskiej; 
SAPARD; całkowity koszt projektu: 144 tys. zł; 2003 r. 

• Projekt „Kultura i język gminy Wola Uhruska na tle 
Euroregionu BUG”; Euroregion BUG – Fundusz Małych 
Projektów II Edycja PHARE 2000; całkowity koszt projektu: 
7 940,5 €; 2003 r. 

• Wymiana Stolarki Okiennej, drzwiowej i podłóg w Szkole 
Podstawowej w Macoszynie Dużym; PAOW – Bank 

• Szkolenia 
prowadzone 
wspólnie z 
Ośrodkiem 
Doradztwa 
Rolniczego oraz 
Izbą Rolniczą z 
zakresu 
pozyskiwania 
środków unijnych 

• Międzynarodowy 
Plener Artystyczny 
„Kresy 92” – impreza 
cykliczna 

• realizacja przedsięwzięć 
inwestycyjnych podnoszących 
walor turystyczny obszaru  

• realizacja przedsięwzięć 
kulturalnych, służących 
podtrzymaniu tradycji lokalnych 

• prowadzenie polityki 
promocyjnej gminy (m.in. 
wydawanie folderów, wytyczanie 
i oznaczanie szlaków 
turystycznych) 

• współpraca z partnerami 
zagranicznymi (głównie Ukrainą 
i Białorusią) na rzecz rozwoju 
obszaru przygranicznego 
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
delegującego10 

Siedziba, telefon, 
e-mail 

Doświadczenie 

realizacja projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych11 

organizacja spotkań w 
zakresie możliwości 

wykorzystania 
funduszy unijnych 

sponsorowanie/ 
patronat/organizacja 
imprez kulturalnych 
służących promocji 

regionu 

działalność związana z celami 
ZSROW 

Światowy; całkowity koszt projektu: 75 tys. zł; 2004 r. 

• Budowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Woli Uhruskiej; 
SAPARD – ARMIR; całkowity koszt projektu: 345 tys. zł; 
2004 r. 

• Zagospodarowanie terenu istniejących usług turystycznych 
przy ul. Turystycznej w Woli Uhruskiej; SAPARD – ARMIR; 
całkowity koszt projektu: 153 tys. zł; 2004 r. 

• Budowa części turystycznej gimnazjum w Woli Uhruskiej; 
Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych – Władza 
Wdrażająca Programu Współpracy Przygranicznej; całkowity 
koszt projektu: 273 tys. €; lata 2004-2005 

• Budowa systemu ogrzewania w gimnazjum z częścią 
turystyczną w Woli Uhruskiej; Fundusz Małych Projektów 
Infrastruktury Okołobiznesowej – Władza Wdrażająca 
Programu Współpracy Przygranicznej; całkowity koszt 
projektu: 271 tys. €; w trakcie realizacji 

• Budowa ciągu drogowego w ul. Parkowa i Szkolna od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 do skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 816 w Woli Uhruskiej; ZPORR; 
całkowity koszt projektu: 610 tys. zł; w trakcie realizacji 

• Odnowa wsi Uhrusk szansą poprawy warunków życia 
mieszkańców (modernizacja świetlicy wiejskiej, budowa 
terenów sportowo-rekreacyjnych przy szkole podstawowej, 
budowa miejsc postojowych dla samochodów przy 
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
delegującego10 

Siedziba, telefon, 
e-mail 

Doświadczenie 

realizacja projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych11 

organizacja spotkań w 
zakresie możliwości 

wykorzystania 
funduszy unijnych 

sponsorowanie/ 
patronat/organizacja 
imprez kulturalnych 
służących promocji 

regionu 

działalność związana z celami 
ZSROW 

cmentarzu parafialnym); SPO-ROL; całkowity koszt projektu: 
318 tys. zł; w trakcie realizacji 

• Odnowa wsi Bytyń szansą poprawy warunków życia 
mieszkańców (budowa świetlicy wiejskiej); SPO-ROL; 
całkowity koszt projektu: 160 tys. zł; w trakcie realizacji 

3. Gmina Hańsk ul. Osiedlowa 4 

22-235 Hańsk 

tel. 082 571 40 28 

e-mail: 
hansk_g@woi.lubli
n.pl 

• Wodociąg Hańsk – Kulczyn; SAPARD; całkowity koszt 
projektu: 346 tys. zł, 2003 r. 

• Budowa drogi gminnej w Hańsku; SAPARD; całkowity koszt 
projektu: 570 tys. zł; 2004 r. 

• Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków – Etap I w 
miejscowościach Gminy Hańsk; SAPARD; dofinansowanie: 
73,25%; całkowity koszt projektu: 309 tys. zł, 2004 r. 

• Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą oraz I i II 
etapu sieci wodociągowej z przyłączami w Dubecznie; 
SAPARD; dofinansowanie: 60%; całkowity koszt projektu: 
1 390 tys. zł, 2004 r. 

• Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. 
Dubeczno, Hańsk II, Osowa, Macoszyn Mały gm. Hańsk oraz 
Macoszyn Duży gm. Wola Uhruska – etap I; ZPORR; 
dofinansowanie: 72,55%, całkowity koszt projektu: 855 tys. 
zł, w trakcie realizacji 

• Poprawa dostępności i zwiększenie konkurencyjności 
obszaru pogranicza poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 
1043652L od km 0+000 do km 0+905 w Dubecznie; 

- • Dzień Pszczelarza – 
sierpień 

• Powiatowy Przegląd 
Teatrów Dziecięcych 
– kwiecień 

• Powiatowy Przegląd 
Widowisk 
Obrzędowych –
listopad 

• Rok obrzędowy – 
zajęcia pokazowo-
edukacyjne z 
udziałem twórców 
ludowych i zespołu 
obrzędowego 

• realizacja przedsięwzięć 
inwestycyjnych podnoszących 
walor turystyczny obszaru  

• realizacja przedsięwzięć 
kulturalnych, służących 
podtrzymaniu tradycji lokalnych 

• prowadzenie polityki 
promocyjnej gminy 
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
delegującego10 

Siedziba, telefon, 
e-mail 

Doświadczenie 

realizacja projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych11 

organizacja spotkań w 
zakresie możliwości 

wykorzystania 
funduszy unijnych 

sponsorowanie/ 
patronat/organizacja 
imprez kulturalnych 
służących promocji 

regionu 

działalność związana z celami 
ZSROW 

INTERREG TACIS/CBC; dofinansowanie: 75%; w trakcie 
realizacji 

4. Nadbużańskie 
Stowarzyszenie 
Agroturystyczne 

ul. Parkowa 5 

22-230 Wola 
Uhruska 

tel. 082 591 50 58 

e-mail: 
uhrusk@agroturyst
yka.pl  

Inwestycje członków Stowarzyszenia: 

• Inwestycja w gospodarstwie agroturystycznym w Woli 
Uhruskiej, SAPARD; dofinansowanie: 22 tys. zł; koszt 
całkowity: 54 tys. zł, 2004 r. 

• Inwestycja w gospodarstwie agroturystycznym w Kosyniu  

• Inwestycja w gospodarstwie agroturystycznym w Sobiborze 
(ZPORR) 

- • Majówka w 
Skansenie 
Lubelskim (2005 r.) 

• Dni Otwartych Drzwi 
ODR Rejowiec 
(2005 r.) 

• Międzynarodowa 
Konferencja 
Naukowa pt. 
Nominacja 
Obrzędowości 
Słowiańskiej 
(2005 r.) 

• Konferencja „Nasz 
Bug” (2005 r.) 

• Festiwal „Muzyka 
Bagien” (2005 r.) 

• Festyn „Kresy ‘92” 
(2005 r.) 

• Dożynki Powiatowe 
w Urszulinie 
(2005 r.) 

• wspieranie idei turystyki wiejskiej 
w regionie 

• popularyzacja tradycji oraz 
spuścizny historycznej i 
kulturowej regionu 

• promocja i wspieranie bazy 
wypoczynkowo-turystycznej 
regionu 

• współdziałanie z krajowymi i 
zagranicznymi stowarzyszeniami 
turystycznymi i 
agroturystycznymi 

• propagowanie i pomoc w 
działalności agroturystycznej na 
terenie działania stowarzyszenia 

• prowadzenie działalności 
wydawniczej, reklamowej i 
promocyjnej 
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
delegującego10 

Siedziba, telefon, 
e-mail 

Doświadczenie 

realizacja projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych11 

organizacja spotkań w 
zakresie możliwości 

wykorzystania 
funduszy unijnych 

sponsorowanie/ 
patronat/organizacja 
imprez kulturalnych 
służących promocji 

regionu 

działalność związana z celami 
ZSROW 

5. Stowarzyszenie 
Miłośników 
Ziemi Hańskiej 

ul. Osiedlowa 6 

22-235 Hańsk 
Pierwszy 

tel. 082 571 42 10 

e-mail: 
smzh@wp.pl  

- - • współorganizator 
Dnia Pszczelarza w 
Hańsku w dniu 
(15.07.2005 r.) - 
przygotowanie 
wystawy: dawnego 
sprzętu 
pszczelarskiego oraz 
dokumentów 
archiwalnych z życia 
i działalności 
pszczelarza księdza 
Jana Dolinowskiego 

• gromadzenie materiałów i 
przedmiotów historycznych, 
etnograficznych, 
archeologicznych i  
przyrodniczych 

• prowadzenie dokumentacji 
fotograficznej i filmowej obiektów 
zabytkowych, przyrodniczych i 
wydarzeń kulturalnych 

• organizowanie życia 
społecznego, kulturalnego i 
gospodarczego  

• upowszechnianie kultury i 
wiedzy o Hańsku 

• dbałość o zachowanie 
naturalnych walorów 
przyrodniczych i historycznych  

• zacieśnianie współpracy z 
miastem bliźniaczym w 
Niemczech – Wilhelmsdorf  

6. Stowarzyszenie 
Rozwoju 
Gospodarczego 
„Gmina 

 • Projekt „Hodowla bydła mlecznego szansą poprawy 
warunków życia w gospodarstwie rodzinnym”, 
Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Drobnotowarowej 
Produkcji Zwierzęcej (Heifer Project International – HPI); 

• organizacja ok. 25 
jednodniowych 
szkoleń dla 
uczestników 

• Międzynarodowe 
Plenery Plastyczne 
„Kresy 92” (lata 
1999-2005),  

• integracja działań lokalnych na 
rzecz rozwoju gospodarczego i 
kulturalnego gmin i obszarów 
wiejskich, 
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
delegującego10 

Siedziba, telefon, 
e-mail 

Doświadczenie 

realizacja projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych11 

organizacja spotkań w 
zakresie możliwości 

wykorzystania 
funduszy unijnych 

sponsorowanie/ 
patronat/organizacja 
imprez kulturalnych 
służących promocji 

regionu 

działalność związana z celami 
ZSROW 

Nadbużańska” 
im. Waldemara 
Stelmacha w 
Woli Uhruskiej 

całkowity koszt projektu: 61 500 $; lata 1999-2005 (obecnie 
projekt jest realizowany z udziałem środków własnych; w 
efekcie realizacji projektu zakupiono 50 szt. cielnych jałówek 
rasy mlecznej, które następnie przekazano rolnikom z terenu 
gminy Wola Uhruska; warunkiem otrzymania zwierzęcia było 
zobowiązanie się do przekazania kolejnemu rolnikowi 
pierwszego żeńskiego potomstwa od otrzymanej jałowicy. 
Zasada ta pozwala na kontynuację projektu po zakończeniu 
finansowania z Fundacji HPI) 

• w ramach współpracy z samorządem gminy Wola Uhruska w 
zakresie gospodarki odpadami, Stowarzyszenie korzystało z 
dotacji WFOŚiGW w Lublinie (w 1999 r.) na zakup 200 
pojemników na odpady stałe, które zostały przekazane 
mieszkańcom gminy Wola Uhruska 

projektu „Hodowla 
bydła mlecznego 
szansą poprawy 
warunków życia w 
gospodarstwie 
rodzinnym” w 
zakresie 
możliwości 
korzystania ze 
środków unijnych 
dla rolników 

• Festiwal Pieśni 
Bagien (2004),  

• Festyny Letnie 

• poprawa pozycji społecznej, 
ekonomicznej i kulturalnej 
mieszkańców wsi i małych 
miast, 

• rozwój przedsiębiorczości na 
terenach wiejskich, 

• restrukturyzacja i modernizacja 
rolnictwa 

• promocja nowoczesnych 
rozwiązań w rolnictwie i ochronie 
środowiska, 

• ułatwianie dostępu do wiedzy i 
nowoczesnej technologii, 

• współpraca z samorządem 
terytorialnym gminy w zakresie 
rozbudowy infrastruktury 
poprzez propagowanie idei 
tworzenia Społecznych 
Komitetów Wiejskich. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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2 Diagnoza obszaru objętego ZSROW  
 

2.1 Charakterystyka obszaru 
 

2.1.1 Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne 

 

2.1.1.1 Położenie 

Obszar objęty ZSROW (gmina Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk) położony jest 
we wschodniej części Województwa Lubelskiego, w subregionie bialsko-
podlaskim. Stanowi część Powiatu Włodawskiego.  
 

Rysunek 2.1 Położenie Powiatu Włodawskiego na tle Polski 

 

WOJEWÓDZTWO  
LUBELSKIE 

Województwo Lubelskie 
Powierzchnia: 25,1 tys. km2 
Ludność: 2,2 mln 

Powiat Włodawski 
Powierzchnia: 1,26 tys. km2 
Ludność: 41 tys. 

Województwo 
Mazowieckie 

Województwo 
Podkarpackie 

Województwo 
Świętokrzyskie 

POWIAT 
WŁODAWSKI 

LUBLIN 

Biała Podlaska 

Zamość 

WARSZAWA 

Kraków 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
 
Wzajemne położenie gmin objętych ZSROW prezentuje Rysunek 2.2.  
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Rysunek 2.2 Mapa obszaru objętego ZSROW (gminy Włodawa, Hańsk i Wola Uhruska) 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Tabela 2.1 zawiera zestawienie identyfikatorów gmin objętych ZSROW zgodnie z 
oznaczeniami Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Administracyjnego Kraju 
(TERYT)12. Wszystkie gminy posiadają status gmin wiejskich. 
 

                                                 
12 Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) funkcjonuje w oparciu o przepisy 
Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000r. Nr 13, poz.161, z 2001r. Nr 12, poz. 100 i 
Nr 157, poz. 1840 oraz z 2002r. Nr 177, poz. 1459). 
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Tabela 2.1 Identyfikatory gmin – TERYT 

Gmina Identyfikator 

Włodawa 0619 062 

Wola Uhruska 0619 072 

Hańsk 0619 032 

Źródło: Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Administracyjnego Kraju. 
 
Gminy Włodawa i Wola Uhruska zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 
Nr 73 poz. 657 z późn. zm.) do obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW) nizinne strefa I. Z kolei gmina Hańsk została 
zaliczona do ONW nizinne strefa II. Jako że obszar trzech gmin objętych 
ZSROW został w całości zakwalifikowany do obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania, 100% użytków rolnych badanych gmin leży w tej 
strefie. 
 
Obszar gmin Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk jest obszarem spójnym – 
wszystkie trzy gminy graniczą ze sobą. Ponadto gminę Włodawa rozdziela na dwie 
części miasto Włodawa, stanowiące oddzielną jednostkę administracyjną.  
 
Wschodnią granicę obszaru analizowanych trzech gmin wyznacza granica Polski 
z Białorusią i Ukrainą. Trójstyk granic trzech państw znajduje się w gminie 
Włodawa. Oprócz miasta Włodawa najbliższymi ośrodkami miejskimi są Chełm, 
Lublin i Biała Podlaska. 
 
Każda z gmin objętych opracowaniem składa się z kilkunastu miejscowości. 
Tabela 2.2 zawiera zestawienie sołectw tworzących obszar objęty ZSROW. 
 
Według podziału fizyczno-geograficznego obszar położony jest na terenach 
Polesia Lubelskiego, w obrębie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Z kolei 
biorąc pod uwagę podział przyrodniczo-leśny analizowane ziemie leżą w IV 
Krainie Mazowiecko-Podlaskiej (w dzielnicy 6 Polesia Lubelskiego i 7 Wyżyny 
Wschodniowołyńskiej). Obszar położony jest w dolinie Bugu. 
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Tabela 2.2 Sołectwa gmin wiejskich Włodawa, Hańsk i Wola Uhruska 

Gmina Włodawa Gmina Hańsk Gmina Wola Uhruska 

• Korolówka Osada 

• Korolówka Wieś 

• Kolonia Korolówka 

• Krasówka 

• Luta 

• Okuninka 

• Orchówek 

• Różanka 

• Sobibór Stacja 

• Sobibór Wieś 

• Stawki 

• Suszno 

• Szuminka 

• Wołczyny 

• Żłobek 

• Żuków 

• Bukowski Las 

• Dubeczno 

• Hańsk Pierwszy 

• Kulczyn 

• Kulczyn Kol. 

• Ujazdów, 

• Hańsk Kolonia 

• Hańsk Drugi 

• Szcześniki 

• Wojciechów 

• Osowa 

• Macoszyn Mały 

• Rudka Łowiecka 

• Konstantynówka 

• Żdżarka 

• Stary Majdan 

• Bytyń 

• Józefów 

• Kol. Mszanna 

• Kosyń 

• Macoszyn Duży 

• Majdan Stuleński 

• Mszanka 

• Mszanna 

• Nadbużanka 

• Piaski 

• Potoki 

• Siedliszcze 

• Stanisławów 

• Stulno 

• Uhrusk 

• Wola Uhruska 

• Zbereże 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

2.1.1.2 Powierzchnia 

Obszar objęty Strategią zajmuje powierzchnię ok. 574 km2, czyli ok. 2,3% 
powierzchni województwa lubelskiego. Gmina Włodawa jest największą z trzech 
jednostek objętych opracowaniem i zajmuje powierzchnię 24 375 ha, czyli ok. 244 
km2 (co stanowi niemal 1% powierzchni województwa). Z kolei Wola Uhruska 
zajmuje obszar ok. 15 086 ha (151 km2, czyli 0,6% powierzchni województwa), zaś 
Hańsk – ok. 17 943 ha (179 km2, co stanowi 0,7% powierzchni całego 
województwa). 
 

2.1.1.3 Ukształtowanie powierzchni 

Obszar objęty Strategią położony jest na pasie niżu w podjednostce fizjograficznej 
Polesie Lubelskie. Jest to wschodnia część woj. lubelskiego. Jest to teren płaski i 
równinny. Typowe dla rzeźby glacjalnej są liczne misy jeziorne (część Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego), nieliczne i niezbyt wysokie wzniesienia – Garb 
Włodawski i Wał Uhruski, liczne bagna i torfowiska, kemy i ozy w postaci wałów, 
równiny sandrowe, leje krasowe na wychodniach skał kredowych oraz w obrębie 
płytkich pokryw piaszczystych (kras reprodukowany).  
 
Teren jest kształtowany w dużej mierze przez rzekę Bug. Uwagę zwraca 
malownicza dolina rzeki składająca się z terasy zalewowej i nadzalewowej. 
Charakterystycznym elementem dna doliny Bugu są liczne starorzecza, 
występujące przede wszystkim na obszarze Woli Uhruskiej. Specyficznym 
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elementem występującym na obszarze gminy Włodawa są wydmy, głównie w 
okolicach wideł Bugu i Włodawki. Dla obszaru gminy Hańsk charakterystyczne są 
kemy i ozy, a także leje krasowe i wzgórza morenowe oraz torfowiska (np. 
Dubeczno). 
 
 

2.1.2 Uwarunkowania przyrodnicze/środowiskowe 

 

2.1.2.1 Obszary objęte ochroną 

Znaczna część analizowanego obszaru objęta została ochroną prawną w zakresie 
przyrody i krajobrazu. Na terenie gmin objętych ZSROW znajdują się obszary 
należące do: 

• Poleskiego Parku Narodowego, 
• Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, 
• Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
• sieci NATURA 2000. 

 
Ponadto obszar gmin położony jest w granicach Międzynarodowego 
Rezerwatu Biosfery UNESCO pn. „Polesie Zachodnie” oraz obszaru 
węzłowego rangi międzynarodowej w systemie ECONET-POLSKA. 
 

Sieć ”Natura 2000” 

Ze względu na położenie w dolinie Bugu ziemie te włączone zostały do sieci 
„Natura 2000”. Europejska sieć ekologiczna „Natura 2000” jest systemem 
zintegrowanych obszarów chronionych krajów Unii Europejskiej oraz 
kandydackich.  
 
Sieć ma swoje umocowanie prawne w dwóch dyrektywach unijnych: 
79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia) oraz 
2/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych dziko żyjącej fauny i flory (tzw. 
Dyrektywa Siedliskowa lub Habitatowa). Na podstawie Dyrektywy Ptasiej wyznacza się 
obszary o znacznych walorach ze względu na wielkość populacji gatunków 
ptaków. Obszary te nazywane są Obszarami Specjalnej Ochrony (OSO). Na podstawie 
Dyrektywy Siedliskowej wyznaczane są obszary ochrony ważne dla poszczególnych 
gatunków roślin i zwierząt (poza ptakami). Tzw. Specjalne Obszary Ochrony (SOO). 
SOO i OSO razem stanowią sieć ekologiczną "NATURA 2000". 
 
Rysunek 2.3 przedstawia obszary sieci NATURA 2000 w lubelskim odcinku 
doliny Bugu, w tym na obszarze gmin objętych badaniem. 
 
W dolinie Bugu powstały trzy ostoje siedliskowe (SOO) oraz dwie ptasie (OSO), 
kolejna zaś (Lasy Strzeleckie) leży w ich sąsiedztwie. Na obszarze objętym 
ZSROW znajduje się ostoja habitatowa (SOO) pod nazwą „Poleska Dolina 
Bugu”. Została ona wyznaczona w sześciu odrębnych punktach w pobliżu: 
Skryhiczyna, Husynnego, Uhruska, Stulna, Dołhobród i Jabłecznej. Są to tereny 
podmokłe na obszarze silnie meandrującego koryta rzeki o bogatej sieci wodnej, 
bogate w wielogatunkowe łąki, murawy kserotermiczne oraz łęgi z zaroślami topól 
i wierzb, przy czym ciekawostką są łąki tzw. kalcyfilne (wapieniolubne). 
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Rysunek 2.3 Obszary NATURA 2000 w lubelskim odcinku doliny Bugu 

 
Źródło: Krzysztof Wojciechowski „NATURA 2000 w dolinie Bugu (odcinek lubelski)” w „Elektroniczny Biuletyn Przyrodniczy „Kraska”” nr 
1/2003. 

 
Ponadto na analizowanym obszarze zlokalizowana jest ostoja ptasia (OSO) pn. 
„Dolina Środkowego Bugu”. Obejmuje ona obszar począwszy od wsi Gołębie 
po Terespol. Gniazdują i żerują na jego terenie liczne gatunki ptaków, a do 
najcenniejszych należą: derkacz, bąk, podróżniczek, rybitwa białoskrzydła, 
białowąsa, rzeczna i czarna, rycyk, piskliwiec, krwawodziób i zimorodek. Po 
sąsiedzku zaś znajduje się ostoja "Lasy Sobiborskie" – kraina żółwia błotnego. 
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Inne formy ochrony przyrody 

Najcenniejsze elementy flory i fauny obszaru ZSROW objęte zostały ochroną 
rezerwatową. Na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego znajduje się sześć 
rezerwatów: 

• Brudzieniec, 
• Żółwiowe Błota, 
• Małoziemce, 
• Jezioro Orchowe, 
• Magazyn, 
• Trzy jeziora. 

 
Z pozostałych obiektów przyrodniczych objętych ochroną należy zwrócić uwagę 
na użytki ekologiczne:  

• „Torfowisko Dubeczyńskie” 
• “Skarpa nadbużańska”, 
• “Dolina rzeki Tarasienki”, 
• “Dolina rzeki Krzemianki”, 
• “Baranie Bagno”, 

które również chronią unikalną przyrodę terenów nadbużańskich, choć nie w tak 
restrykcyjnej formie jak rezerwaty.  
 
Na terenie gmin objętych ZSROW znaleźć można wiele pomników przyrody. Są 
to przede wszystkim głazy narzutowe oraz drzewa (głównie lipy, dęby i jesiony). 
Obiekty te często stanowią część parków przy dawnych dworkach szlacheckich i 
zespołach pałacowych. Najważniejszym z nich jest 600-letni dąb szypułkowy 
„Bolko” we wsi Hniszów (obwód 862 cm). 
 

Flora i fauna 

Na obszarze objętym analizą występuje wiele rzadkich okazów flory i fauny. 
Najcenniejszymi gatunkami flory jest wierzba borówkolistna i aldrowanda 
pęcherzykowata oraz rosiczka, zaś fauny - m.in.: żółw błotny, bóbr czy wilk oraz 
liczni przedstawiciele awifauny, np.: strzebla błotna, bąk, bocian czarny, gągoł, 
błotniak łąkowy, bielik, orlik krzykliwy, cietrzew, dzięcioł białogrzbietowy. 
 
Funkcjonujące formy ochrony świadczą o unikalnym charakterze środowiska 
przyrodniczego obszaru, w niewielkim stopniu przekształconego przez człowieka 
i pozwolą na zachowanie jego naturalnego charakteru. Jednak z drugiej strony 
mogą ograniczać zagospodarowanie tych terenów w celu rozwoju funkcji 
społeczno-gospodarczych gmin. Jedynym rozwiązaniem pozostaje stałe 
poszukiwanie nowych dróg zrównoważonego rozwoju, dzięki którym uda się 
konstruować plany dotyczące przyszłości gmin w zgodzie ze środowiskiem. 
Muszą one zapewniać postęp inwestycji, pozwalając jednocześnie na naturalny, 
niezakłócony przebieg procesów wewnątrz ekosystemów. 
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2.1.2.2 Klimat 

Warunki klimatyczne obszaru kształtują różne masy powietrza: najczęściej są to 
masy polarno-morskie, rzadziej powietrze polarno-kontynentalne i arktyczne, 
najrzadziej powietrze zwrotnikowo-morskie i zwrotnikowo-kontynentalne. Klimat 
nie odbiega od klimatu panującego w całym regionie – jest to klimat 
umiarkowanie kontynentalny.  
 
W stosunku do klimatu panującego w całym kraju klimat na badanym obszarze 
jest nieco chłodniejszy. Średnia roczna temperatura wynosi 7,3◦C, co nie odbiega 
od średniej krajowej, zaś amplituda temperatur równa jest 22,2◦C (średnia 
temperatura lipca wynosi 18◦C, a stycznia -4,2◦C). Średnia temperatura półrocza 
ciepłego (IV-X) wynosi 13,2◦C, a chłodnego (XI-III) od -1 do -3◦C. 
 
Średnia suma opadów wynosi ok. 550 mm (1951-1990) i jest nieco niższa od 
średniej krajowej (600 mm). Około 15% wielkości zasilania atmosferycznego 
stanowi opad śniegu. Oznacza to występowanie pewnego niedoboru opadów, 
jednak sytuacja ta jest raczej charakterystyczna dla całej wschodniej Polski. Także 
zachmurzenie jest nieco wyższe niż średnia krajowa. Na terenie przeważają wiatry 
z kierunku zachodniego. 
 

2.1.2.3 Gleby 

Gleby na obszarze badanym stanowią w większości gleby IV i V klasy. Około 
dwie trzecie gruntów rolnych to grunty klas IVa, IVb i V. Nie zapewniają one 
efektywnego rolnictwa, mimo to są wykorzystywane rolniczo. Na obszarze 
objętym ZSROW nie występują użytki o klasie bonitacyjnej I i II, zaś jedynie 
niecałe 2% gruntów rolnych to grunty o klasie III. Z kolei użytki zielone o klasie 
III nie stanowią nawet 1 procenta. Szczegółowo powierzchnie gruntów 
poszczególnych klas bonitacyjnych przedstawia Tabela 2.3.  
 
Na obszarze przeważają gleby bielicoziemne (bielicowe, bielice i rdzawe). 
Występują także gleby brunatnoziemne (brunatne i płowe) oraz rędziny. W 
dolinach rzek i w sąsiedztwie jeziorek występują gleby torfowo-murszowe i 
bagienne torfowe. 
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Tabela 2.3 Klasy bonitacyjne gleb w gminach Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk 

Klasa bonitacyjna 
Włodawa Wola Uhruska Hańsk 

ha % ha % ha % 

użytki rolne 

I 0 0 0 0 0 0 

II 0 0 0 0 0 0 

IIIa 0 0 10 0,16 0 0 

IIIb 102 1,7 177 2,8 15 0,3 

IVa 879 15 643 10,2 578 12,7 

IVb 2 370 40,7 889 14,1 756 16,7 

V 1 783 30,5 1 032 16,4 1 658 36,5 

VI 650 11,1 607 9,6 1 342 29,6 

VIz 59 1 22 0,36 192 4,2 

użytki zielone 

I 0 0 0 0 0 0 

II 0 0 0 0 0 0 

III 66 2,2 6 0,09 8 0,2 

IV 1 171 39,5 982 15,6 1 399 28,3 

V 1 270 43,2 751 11,9 1 940 39,3 

VI 436 14,7 270 4,3 1 552 31,4 

VIz 12 0,4 20 0,3 40 0,8 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

2.1.2.4 Bogactwa naturalne 

Występowanie surowców naturalnych wynika z przeszłości geologicznej terenu. 
W dawnych czasach ze względu na duże powierzchnie lasów pozyskiwano przede 
wszystkim drewno oraz leśne „półfabrykaty” (m.in. smoła, dziegieć, węgiel 
drzewny). Cennym surowcem energetycznym były torfy występujące w dolinach 
rzecznych. Były one pozyskiwane na dużą skalę jeszcze w latach 50. XX w. 
(głównie z torfowisk Krowie Bagno i Dubeczno). Służyły jako materiał opałowy, 
izolacyjny i ściółkowy oraz dla celów ogrodniczych. Obecnie złoża eksploatowane 
są jedynie dla potrzeb lokalnych. 
 
Na obszarze gminy Hańsk występują złoża węgla kamiennego, zalegające w 
kompleksie skał karbońskich (złoże Orzechów-Sawin). Ponadto na całym 
obszarze występują tzw. surowce ceramiki budowlanej, czyli różnego typu piaski i 
żwiry. Znaleźć można złoża piasków i żwirów lodowcowych, szczególnie na Wale 
Uhruskim, jednak dawne wyrobiska już nie są eksploatowane. Na cele budowlane 
eksploatowano również wyrobiska piasków wodnolodowcowych, 
średnioziarnistych i różnoziarnistych. Szczególnie cenne są złoża piasków 
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eolicznych z wysoką zawartością krzemionki. Piaski te były eksploatowane dla 
celów huty szkła w Woli Uhruskiej.  
 
Innym surowcem budowlanym, jaki można znaleźć na tych terenach, są gliny 
zwałowe i ceglarskie wykorzystywane przez cegielnie zlokalizowane na obszarze 
objętym opracowaniem.  
 

2.1.2.5 Lesistość 

Zalesienie gmin Włodawa, Hańsk i Wola Uhruska wynosi ok. 23 000 ha (ponad 
40% całkowitej powierzchni trzech gmin), z czego ok. jedną czwartą (ok. 6 200 
ha) stanowią lasy ochronne. Dominują tzw. bory świeże, które tworzą swego 
rodzaju specyficzny mikroklimat, przede wszystkim z powodu emitowania do 
powietrza olejków eterycznych o właściwościach bakteriobójczych. Pojawiają się 
także lasy mieszane, olsy i łęgi. Wśród drzewostanu przeważają sosny, dęby, 
brzozy, olchy, wierzby lapońskie i wierzby borówkolistne. Większość lasów 
pochodzi z lat pięćdziesiątych XX w. i mieści się w przedziale wiekowym 31-49 
lat. Taka struktura lasu typowa jest dla Polski Wschodniej.  
 
Większość gruntów leśnych to grunty publiczne, którymi administrują 
nadleśnictwa (Nadleśnictwo Włodawa i Nadleśnictwo Sobibór). Jedynie niewielki 
odsetek stanowią grunty leśne prywatne.  
 
Dzięki emitowanym olejkom eterycznym lasy w swoisty sposób modyfikują klimat 
lokalny. Poza tymi walorami tereny leśne stanowią również atrakcję turystyczną, 
uzupełniającą istniejące zespoły jezior. Bogate runo leśne daje możliwość 
zbierania grzybów, jagód, borówek.  
 
Wysoka lesistość obszaru może sprzyjać jego turystycznemu wykorzystaniu, 
chociaż pewną przeszkodę mogą stanowić formy ochronne, jakimi objęty jest 
spory odsetek lasów. 
 

2.1.2.6 Zasoby wodne 

Wody podziemne 

Poziom występowania wód podziemnych jest zróżnicowany w ramach obszaru – 
zwierciadło wody podziemnej nie zachowuje ciągłości. Jest to spowodowane 
przede wszystkim ukształtowaniem terenu.  
 
Na obszarze objętym Strategią mamy do czynienia przede wszystkim z wodami 
czwartorzędowymi. W przypadku płytkiego występowania poziomu użytkowego 
wód pod powierzchnią (do 5 m), należy stwierdzić, że jest on podatny na 
oddziaływanie antropogenne. Szczególnie płytko zalegają wody podziemne w 
pojeziernej części zlewni rzeki Tarasienki i w dolinie Bugu, z kolei w rejonie 
Krowiego Bagna zwierciadło wody utrzymuje się na głębokości około l m. 
 
Głębiej występujące zbiorniki piętra czwartorzędowego reprezentowane są przez 
wody subartezyjskie. Istotne znaczenie dla stosunków wodnych na obszarze mają 
również wody piętra kredowego, które występują głębiej niż wody 
czwartorzędowe. 
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W wielu rejonach występują ponadto płytkie wody typu wierzchówkowego. 
Tworzą one liczne zabagnienia, wypełniają obniżenia terenu i obszary 
bezodpływowe.  
 

Wody powierzchniowe 

Stosunki wodne na obszarze kształtuje głównie rzeka Bug, ponieważ cały teren 
należy bezpośrednio lub pośrednio do zlewni tej rzeki. Przez obszar przepływają 
również rzeki: Hanna, Włodawka, Tarasienka, Uherka i Krzemianka, które 
stanowią dopływy Bugu.  
 
Odcinek Bugu, znajdujący się w granicach omawianego terenu nazywany 
jest poleskim. Rzeka ma ciekawy przebieg dzięki silnemu meandrowaniu oraz 
niewielkiemu przekształceniu doliny przez człowieka. Charakterystyczne dla 
Doliny Bugu są starorzecza, tzw. "bużyska", czyli jeziora powstałe po zmianach 
koryta rzecznego, odcięte lub połączone z rzeką. Zachodzące w dalszym ciągu 
procesy rzeczne wpływają na kształtowanie unikalnych siedlisk gatunków flory i 
fauny.  
 
Sieć rzek uzupełniają liczne jeziora – najwięcej położonych jest w granicach gminy 
Włodawa. Jeziora z obszaru objętego Strategią wchodzą w skład Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego. Zestawienie tych jezior zawiera Tabela 2.4.  
 

Tabela 2.4 Jeziora gmin Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk 

Gmina Włodawa Gmina Wola Uhruska Gmina Hańsk 

• Białe Włodawskie 

• Czarne Włodawskie 

• Glinki 

• Koseniec 

• Lipieniec 

• Orchowo (Księżowskie) 

• Perespa 

• Rogóźno 

• Święte 

• Wspólne 

• Brudno 

• Brudzieniec 

• Płotycze 

• Laskie 

• Hańskie (Krychowskie) 

• Dubeczyńskie 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
W przeszłości jezior było znacznie więcej, co świadczy o postępującym procesie 
ich zanikania. Ze względu na postępujący proces eutrofizacji większości jezior 
obszaru obserwowane są zmiany powierzchni – największe zmiany zanotowano w 
przypadku jezior: Rogóźno, Spilno-Kosieniec, Glinki, Święte, Lipiniec, Czarne 
Włodawskie, Laskie. 
 
Największym i najgłębszym jeziorem na tych ziemiach jest Jezioro Białe 
Włodawskie, położone w Okunince w gminie Włodawa. Cechuje się ono dobrą 
jakością wód, w których żyje wiele gatunków ryb (m.in. szczupak, sielawa, 
sandacz, węgorz), zaś nad jeziorem można obserwować różne gatunki ptactwa 
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wodnego (m.in. kaczki krzyżówki, perkozy, czaple siwe, łabędzie, błotniki 
stawowe). Uroku dodają okalające go lasy, które stanowią otulinę Sobiborskiego 
Parku Krajobrazowego. Wszystkie te cechy sprzyjają wykorzystaniu jeziora dla 
potrzeb turystyki.  
 
Inne jeziora położone w obrębie badanego obszaru cechuje raczej niewielka 
powierzchnia oraz niewielka głębokość. Najczęściej są to zbiorniki o typowo 
śródleśnym charakterze, zlokalizowane na terenach torfowiskowych, posiadające 
silnie zarastające dna. Część jezior jest objęta ochroną i wchodzi w skład 
rezerwatów przyrody, co sprawia, iż nie są zagrożone zanieczyszczeniami typowo 
antropologicznymi.  
 
Oprócz Jeziora Białego, które cechuje się I klasą czystości wód, stan czystości 
wód w pozostałych jeziorach jest średni. Zagrożeniem jest postępujący proces 
eutrofizacji jezior oraz wysokie wskaźniki parowania. W celu zatrzymania i 
odwrócenia procesu eutrofizacji jezior przygotowywany jest plan rekultywacji 
jezior pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Jego wdrożenie utrudnia 
przygraniczne położenie części zbiorników.  
 
Ważnym obiektem z punktu widzenia stosunków wodnych obszaru jest także 
Krowie Bagno. Jest to duży kompleks torfowisk położonych w zachodniej części 
gminy Hańsk. Obecnie wykorzystywany jest głównie rolniczo. Jego kształt zależy 
w znacznej mierze od stosunków wodnych w rejonie. 
 

2.1.2.7 Zanieczyszczenie środowiska 

Badany obszar ma charakter wiejski, dominującą działalnością jest rolnictwo oraz 
usługi dla mieszkańców. Coraz większego znaczenia nabierają usługi związane z 
ruchem turystycznym. Brak jest natomiast dużych zakładów przemysłowych, 
które powodowałyby zanieczyszczenie środowiska. Zmiany zachodzące w 
środowisku naturalnym są przede wszystkim efektem ingerencji człowieka. 
 
Na obszarze przeważają zagrożenia pochodzące ze źródeł antropogenicznych:  

• intensywna gospodarka rolna, 
• rosnący ruch samochodowy, 
• odpady komunalne (nieszczelne zbiorniki na nieczystości ciekłe, 

nieuszczelniane składowiska śmieci, brak systemu segregacji odpadów). 
 
Szczególnie zagrożone są wody powierzchniowe, które przejmują 
zanieczyszczenia z terenów rolniczych oraz część odprowadzanych nielegalnie z 
posesji ścieków socjalno-bytowych. Utrzymanie równowagi stosunków wodnych 
na obszarze jest szczególnie istotne, ponieważ warunkuje właściwy rozwój terenu i 
utrzymanie jego wyjątkowego charakteru, stanowiącego atrakcje dla turystów.  
 
Na stan powietrza atmosferycznego wpływ ma przede wszystkim emisja pyłów i 
substancji toksycznych, powstająca w wyniku spalania różnego rodzaju paliw 
stałych, gazowych i ciekłych (w tym niska emisja), a także rosnącego ruchu 
kołowego. Najczęstszą przyczyną skażenia gleb jest wzrost ruchu kołowego oraz 
działalność rolnicza. 
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Skala zanieczyszczeń na obszarze badanym nie jest ogromna, niemniej jednak 
emisję zanieczyszczeń należy ograniczać. Konieczna jest racjonalna gospodarka 
zasobami wodnymi gminy, ponieważ od ich równowagi zależy stan unikalnego 
środowiska przyrodniczego na terenie objętym opracowaniem. Wskazane byłoby 
wprowadzenie nowoczesnego systemu składowania i segregowania odpadów 
komunalnych. Ważnym czynnikiem jest również podniesienie świadomości 
mieszkańców w celu ograniczenia niskiej emisji (m.in. poprzez przechodzenie na 
opalanie paliwami ekologicznymi – gazem ziemnym, lekkimi olejami opałowymi). 
 
 

2.1.3 Uwarunkowania kulturowe 

Gminy Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk położone są na obszarze, na 
którym łączyły się i ścierały różne narody i religie, a tym samym różne 
kultury. Ziemię tę zamieszkiwali Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i Niemcy. 
Ślady ich obecności można odnaleźć również dzisiaj.  
 
Na obszarze analizowanych gmin zachowało się wiele drewnianych 
chałup. Charakterystyczną zabudowę regionalną, z początku XX w. zobaczyć 
można w Sobiborze, Żłóbku Dużym i Małym, Żukowie i Stawkach. 
 
Osadnictwo na tych terenach rozwijało się w oparciu o historyczne szlaki 
handlowe i pozostawało w strefie oddziaływania największych miast tego regionu: 
Włodawy, Parczewa, Chełma. Największy rozkwit tych ziem wiązał się z 
działalnością wielkich ziemiańskich rodów: Sanguszków, Pociejów, Radziwiłłów, 
Leszczyńskich, Czartoryskich i Zamoyskich. 
 
Pomimo wielu zawirowań historii wciąż możemy podziwiać ślady dawnej 
świetności tych terenów w postaci urokliwych dworów szlacheckich, zabudowań 
pałacowych, gorzelni Na uwagę zasługują: dwór rodziny Kiersnowskich z 
przełomu XIX i XX w. we wsi Sobibór, drewniany wiatrak „Koźlak” z końca XIX 
w. w Bukowskim Lesie, dawny zespół folwarczny we wsi Kulczyn Kolonia czy 
zespół dworski we wsi Uhrusk. 
 
Uwagę zwracają zabytki sakralne – kapliczki, cerkwie, kościoły i cmentarze. Są 
świadectwem odwiecznej wielokulturowości regionu. Do najcenniejszych 
zabytków sakralnych należą:  

• późnobarokowy kościół poaugustiański p.w. św. Jałmużnika we wsi 
Orchówek, powstały w latach 1770-1789, prawdopodobnie według 
projektu Pawła Fontany; 

• parafialny Kościół Rzymsko-Katolicki w Hańsku (dawna cerkiew 
prawosławna zmieniona na kosciół greko-katolicki p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, a w 1921 r. zamieniony na kościół rzymsko-katolicki 
p.w. Św. Rajmunda) ze stojąca przed fasadą kościoła figurą Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej; 

• późnoklasycystyczny Kościół Rzymsko-Katolicki p.w. św. Jana Chrzciciela 
w Uhrusku z 1678 r. wraz z XVII- i XVIII-wiecznym wyposażeniem i 
obrazami oraz sąsiednią dzwonnicą; 

• prawosławna cerkiew p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Uhrusku, datowana 
na 1849 r., utrzymana w stylu klasycystyczno-bizantyjskim z elementami 
neoromańskimi i neogotyckimi; 
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• murowany Kościół Rzymsko-Katolicki p.w. Stanisława Kostki w Kosyniu, 
z 1890 roku, dawna cerkiew prawosławna;  

• zespół kościoła parafialnego pw. św. Augustyna w Różance, wzniesiony w 
stylu neogotyckim z fundacji Zamoyskich w latach 1908 – 1913 wg 
projektu Ksawerego Dionizego Makowo Makowskiego z uzupełnieniami 
Jana Eligiusza Olearskiego oraz organistówka murowana ok. 1918 r. i 
plebania z 1935 r.; 

• cmentarze ewangelickie z XIX w. w Dubecznie, Wojciechowie i 
Ujazdowie; 

• cmentarz prawosławny z początku XX w. w Hańsku; 
• cmentarze z I wojny światowej (1915 r.) w Osowie i Macoszynie Małym; 
• cmentarz i pomnik ku czci pomordowanych Żydów (1944 r.) w Osowie. 

 
Na dziedzictwo kulturowe obszaru składają się również tradycje wiejskie. W tym 
rejonie związane są one z wypiekiem chleba, produkcją masła i serów, darciem 
pierza czy przędzeniem wełny, a także z pszczelarstwem, wikliniarstwem czy 
szydełkowaniem. Wieś Siedliszcze słynie z wyrobów ozdób choinkowych, wieś 
Stulno – z malarstwa ludowego, zaś wieś Stanisławów – z kowalstwa 
artystycznego. 
 
Atrakcję mogą stanowić także potrawy regionalne, do których można zaliczyć: 
pieczone pierogi z kaszą gryczaną, tzw. fusier (gotowane ziemniaki z mąką 
podsmażaną), pyzy z grzybami, wyroby z ciecierzycy, kisiel gryczany, sołoducha 
czy potrawy z ryb słodkowodnych. 
 
 

2.1.4 Uwarunkowania historyczne 

Bogactwo gmin Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk opiera się nie tylko na zasobach 
naturalnych i kulturze materialnej. Jego integralną część stanowią uwarunkowania i 
stosunki społeczne jakie ukształtowała historia kresów Rzeczypospolitej na 
przestrzeni wieków.  
 
Historia osadnictwa na obszarze sięga czasów paleolitu i mezolitu. Pierwsi 
mieszkańcy zajmowali się przede wszystkim rolnictwem i hodowlą zwierząt, a 
także rzemiosłem i handlem. Ziemia włodawska rozwijała się dość dobrze 
głównie ze względu na korzystne położenie – na terenach przygranicznych i nad 
brzegami Bugu, który był wtedy ważnym szlakiem spławu zboża, drewna i innych 
towarów leśnych.  
 
Zawirowania w historii Polski (najazdy kozackie, tatarskie oraz potop szwedzki, 
zabory, wojny i okupacja) nie ominęły tego obszaru. Począwszy od X w. ziemie te, 
wchodzące wówczas w skład Grodów Czerwieńskich, były odbierane sobie 
nawzajem przez władców polskich i Rusinów. Przetrwały burzliwy wiek XVII z 
powstaniem Chmielnickiego i szwedzkim potopem, a potem brutalną likwidacją 
religijnej unii brzeskiej.  Tereny wschodnie zachowały swoją wielokulturowość  aż 
do XX wieku. Niszczone i odbudowywane wielokrotnie wsie i miasteczka były 
domem dla Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Żydów i Niemców. Obecnie 
obszar cechuje się unikalnym klimatem kresowości i wielokulturowym duchem. 
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Nieodłącznym elementem historii tych ziem była II wojna światowa i okupacja, 
która odcisnęła największe piętno. Tutaj funkcjonował Hitlerowski Obóz Zagłady 
w Sobiborze, w którym wymordowano ok. 250 tysięcy ludzi, głównie Żydów z 
Polski, Rosji, Austrii, Czechosłowacji, Francji, Niemiec i Holandii. W 1943 roku w 
obozie wybuchł bunt, podczas którego zginęło ok. 300 więźniów, zaś ok. 600 
więźniom udało się uciec, z czego połowę wyłapano i stracono. Po tym 
wydarzeniu Niemcy zlikwidowali obóz, starając się zatrzeć jego ślady. W 1965 r. 
dla upamiętnienia ofiar zbrodni na terenie dawnego obozu, niemal całkowicie 
porośniętego obecnie sosnowym borem, stanął monumentalny pomnik, obok 
którego usypano kopiec z popiołów ludzkich. W hołdzie pomordowanym 
ofiarom, co roku w październiku organizowany jest Ogólnopolski Bieg Pamięci 
Ofiar Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze. Muzeum Byłego Hitlerowskiego 
Obozu Zagłady Żydów w Sobiborze przyciąga co roku ok. 5 tys. turystów z całego 
świata. 
 
W czasie II wojny światowej na terenie gminy Hańsk istniały cztery obozy pracy 
dla ludności żydowskiej i cygańskiej: Osowa, Ujazdów, Krychów, Hańsk-dwór 
(filia Krychowa). Po wojnie wzniesiono pomnik i obelisk dla upamiętnienia ofiar 
pomordowanych w tym okresie. 
 
 

2.2 Potencjał demograficzny i gospodarczy 
 

2.2.1 Charakterystyka ludności zamieszkującej obszar objęty ZSROW 

 

2.2.1.1 Demografia 

Obszar gmin wiejskich Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk zamieszkuje 
łącznie ok. 14 140 mieszkańców. Ze względu na to, iż wszystkie gminy są 
gminami wiejskimi jest to liczba ludności wiejskiej. Średnia gęstość zaludnienia 
tych ziem wynosi ok. 25 osób/km2, chociaż zaludnienie nie jest równomierne i 
występuje spore zróżnicowanie gęstości zaludnienia w poszczególnych 
sołectwach. Oznacza to, iż gęstość zaludnienia w gminach jest stosunkowo niska 
– dla porównania: w województwie lubelskim przypada średnio 89 osób na km2, 
natomiast średnia gęstość zaludnienia na obszarze Polski wynosi 124 osoby na 
km2. Wykres 2.1 przedstawia liczbę ludności poszczególnych gmin. 
 

Wykres 2.1 Liczba ludności gmin wiejskich Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk (stan na dzień 31.12.2004 r.) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Według danych z urzędu gminy w kwietniu 2005 r. gminę wiejską Włodawa 
zamieszkiwało ok. 6 068 mieszkańców. W stosunku do liczby z 31.12.2004 r. 
(5 984 osób) liczba mieszkańców wzrosła nieznacznie. Średnia gęstość zaludnienia 
w gminie wynosi ok. 25 osób/km2.  
 
Gminę Wola Uhruska zamieszkuje ok. 4 223 osób (stan na 31.12.2004 r.). 
Najwięcej ludzi mieszka we wsiach: Wola Uhruska oraz Nadbużanka i Bytyń. 
Gęstość zaludnienia w gminie wynosi ok. 28 osób/km2. 
 
Na terenie gminy Hańsk wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku zamieszkiwało 
3 932 osoby. Gęstość zaludnienia odnotowana w gminie wynosi ok. 22 
osoby/km2. Na przestrzeni ostatnich lat wystąpował stały spadek liczby 
mieszkańców. Zmiany w liczbie ludności spowodowane były głównie niskim 
przyrostem naturalnym oraz ujemnym ruchem migracyjnym – jedynie w 
przypadku gminy Włodawa saldo migracji było w ostatnich latach dodatnie.  
 

Struktura wieku ludności 

Struktura ludności według wieku jest jedną z najbardziej istotnych charakterystyk 
populacji. Warunkuje ona intensywność procesów demograficznych, a w 
konsekwencji tempo rozwoju ludności. Tabela 2.2 przedstawia strukturę 
demograficzną społeczeństwa gmin objętych opracowaniem w przekroju wieku i 
płci. 
 

Tabela 2.5 Struktura ludności według gmin, wieku i płci – stan na 31.12.2004 r. 

Przedział 
wiekowy 

Włodawa Wola Uhruska Hańsk Razem 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

0-14 582 553 360 366 416 382 1358 1301 

15-19 305 268 157 168 164 157 626 593 

20-29 447 424 346 279 333 321 1126 1024 

30-39 394 364 276 262 268 216 938 842 

40-59 796 704 586 541 542 493 1924 1738 

60-64 98 126 79 98 60 80 237 304 
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65 i więcej 349 574 263 442 181 319 793 1335 

ogółem 2 971 3 013 2067 2156 1964 1968 7002 7137 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 
W strukturze ludności wszystkich gmin w niewielkim stopniu przeważają kobiety 
(50,4% ogółu ludności). Tabela 2.6 przedstawia strukturę wiekową ludności w 
podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny. 
 

Tabela 2.6 Struktura wiekowa – stan na koniec 2004 r. 

Ludność Włodawa 
Wola 

Uhruska 
Hańsk 

Gminy 
razem 

Województwo 
lubelskie 

Polska 

w wieku przedprodukcyjnym 24,7% 21,5% 25,1% 23,8% 21,9% 20,9% 

w wieku produkcyjnym 57,8% 59,5% 60,2% 59,0% 61,6% 63,7% 

w wieku poprodukcyjnym 17,5% 19,0% 14,8% 17,2% 16,4% 15,4% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 
Jak wskazują dane, gminy objęte Strategią posiadają korzystniejszą strukturę 
demograficzną od średniej sytuacji notowanej w województwie lubelskim i na 
terenie kraju. Najkorzystniejsza sytuacja w tym względzie występuje na terenie 
gminy Hańsk (najwyższy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnymi i najmniejszy 
w poprodukcyjnym). 
 
Jednakże badając strukturę wiekową w ujęciu dynamicznym, na przestrzeni 
ostatnich lat następował spadek liczby mieszkańców obszaru – szczególnie w 
przedziale wieku przedprodukcyjnego. Może to świadczyć o negatywnym trendzie, 
tzn. starzeniu się społeczności. Zjawisko to jednak ma na razie mniejszą skalę niż 
na innych obszarach Polski. Ubytek liczby ludności badanych gmin wynika z 
ujemnego przyrostu naturalnego oraz niekorzystnego kształtowania się salda 
migracji, które w Hańsku i Woli Uhruskiej jest ujemne. W gminie wiejskiej 
Włodawa saldo migracji w 2004 r. było dodatnie (ok. 60 osób). 
 

2.2.1.2 Zatrudnienie 

Większość pracujących na obszarze objętym opracowaniem znalazło zatrudnienie 
w sektorze przemysłowym i w sektorze usług. Ok. 11% pracujących 
zatrudnionych jest w rolnictwie. Dane te nie wskazują jednoznacznie na charakter 
rolniczy obszaru, wynika to prawdopodobnie z faktu, iż spora część osób 
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy prowadzi jednocześnie niewielkie 
gospodarstwa rolne produkujące na własne potrzeby. Poza tym dane te nie 
obejmują indywidualnych gospodarstw rolnych (por. 2.2.1.4 Gospodarstwa rolne – 
s. 46). 
 
Najwięcej zatrudnionych (ok. 596 osób, czyli ok. 43,2%) jest w gminie Hańsk, 
wśród których dominują zatrudnieni w sektorze przemysłowym. Głównym 
pracodawcą jest sprywatyzowana huta szkła. Niewiele mniej pracujących jest we 
Włodawie – ok. 40%. Najmniejsza liczba zatrudnionych występuje w gminie Wola 
Uhruska (232 osoby, czyli ok. 16,8%).  
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Kobiety stanowią większość pracujących w usługach (głównie o charakterze 
nierynkowym). W sektorach rolniczym i przemyśle mężczyźni stanowią ponad 
połowę pracujących.  
 
Szczegółowo liczbę pracujących w poszczególnych sektorach przedstawia Tabela 
2.7. 
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Tabela 2.7 Pracujący wg sektorów i płci w 2003 roku 

Pracujący 
Włodawa Wola Uhruska Hańsk Razem 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

w sektorze 
rolniczym 

46 25 20 2 52 11 118 38 

w sektorze 
przemysłowym 

167 31 27 9 243 160 437 200 

w sektorze usług 
rynkowych 

32 32 12 38 13 16 57 86 

w sektorze usług 
nierynkowych 

43 176 31 93 22 79 96 348 

ogółem 288 264 90 142 330 266 708 672 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 
Według danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego za rok 2004 liczba osób 
pracujących w gminie Włodawa wynosiła 553 osoby, z czego 54,4% stanowili 
mężczyźni. Z analizy danych statystycznych wynika, że ogólna liczba osób 
pracujących od dekady malała, co jest związane z jednej strony ze spadkiem liczby 
ludności, z drugiej zaś – z sytuacją gospodarczą gminy i całego regionu. Spadek 
ten był najbardziej zauważalny w sektorze przemysłowym, zaś w najmniejszym 
stopniu poziom zatrudnienia zmniejszył się w sferze usług, w którym zatrudnienie 
znalazło ok. 51% pracujących. Dla większości gospodarstw domowym źródłem 
utrzymania są dochody z pracy we własnym gospodarstwie rolnym oraz z pracy 
najemnej w sektorze publicznym, a także z takich źródeł jak: emerytury i renty.  
 
Mimo wiejskiego charakteru gminy Wola Uhruska najwięcej pracujących (ponad 
trzy czwarte) zatrudnionych jest w sektorze usług. Ogólna liczba osób pracujących 
w okresie 1995-2003 malała. Ciekawostkę może stanowić fakt, iż odnotowano 
większą liczbę pracujących kobiet niż mężczyzn. Najmniej pracujących osób 
zatrudnionych jest w sektorze rolniczym. Wynika to z faktu, iż dane nie obejmują 
indywidualnych gospodarstw rolnych. 
 
W okresie od 1995 r. do 2003 r. liczba pracujących w gminie Hańsk wzrosła i w 
2003 r. wyniosła ok. 596 osób, z czego niemal 45% stanowiły kobiety. Większość 
zatrudnionych jest w sektorze przemysłowym i ich liczba rosła na przestrzeni tych 
lat. Odnotowano również niewielki wzrost liczby osób pracujących w rolnictwie. 
Z kolei w sektorze usługowym zaobserwowano spadek liczby pracujących.  
 
Dla większości gospodarstw domowych źródłem utrzymania są dochody z pracy 
we własnym gospodarstwie rolnym oraz z pracy najemnej w sektorze publicznym, 
a także z takich źródeł jak: emerytury i renty. 
 

2.2.1.3 Bezrobocie 

Gminy objęte opracowaniem nie znalazły się w wykazie powiatów (gmin) 
zagrożonych strukturalnym bezrobociem, stanowiącym załącznik do 
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Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów 
(gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. z dnia 30 
grudnia 1999 r. Nr 110, poz. 1264 z późn. zm.). Nie oznacza to jednak, że zjawisko 
bezrobocia na analizowanym obszarze nie stanowi istotnego zagadnienia. 
Podobnie jak w całym kraju niewystarczająca liczba miejsc pracy jest palącym 
problemem. 
 
Według danych na koniec 2005 r. obszar zamieszkiwały 1304 osoby bezrobotne, z 
tego ok. 52% stanowili mężczyźni. Przybliżona wartość stopy bezrobocia dla 
obszaru wynosi ok. 22,3% i nie odbiega od poziomu bezrobocia w powiecie 
włodawskim, chociaż jest wyższa niż średnia stopa w województwie (16,5%) i w 
kraju (17%). Stopa bezrobocia wśród kobiet jest o ok. 2-3% wyższa niż wśród 
mężczyzn. Najlepsza sytuacja panuje w Hańsku, gdzie stopa bezrobocia jest niższa 
niż średnia w powiecie. W pozostałych dwóch gminach stopa bezrobocia nie 
odbiega od wartości tego wskaźnika w powiecie.  
 
Zjawisko bezrobocia w gminie wiejskiej Włodawa jest zauważalne – podobnie jak 
w całym regionie. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 
liczba bezrobotnych na dzień 31.12.2005 r. wynosiła 571, z czego 50% stanowią 
kobiety. Porównując liczbę bezrobotnych z liczbą mieszkańców aktywnych 
zawodowo (na podstawie danych NSP 2002), można stwierdzić, iż stopa 
bezrobocia w gminie nie odbiega od stopy obliczonej dla powiatu włodawskiego i 
wynosi ok. 23-24%. Zauważalna jest jednak różnica w strukturze płci – 
bezrobocie wśród kobiet w gminie jest wyższe o kilka procent od ogólnej stopy, 
zaś w przypadku bezrobocia wśród mężczyzn stopa ta jest o kilka procent niższa. 
 
Według danych PUP we Włodawie liczba bezrobotnych w gminie Wola Uhruska 
wynosi 441 osoby, z czego 45% stanowią kobiety (stan na 31.12.2005). 
Porównując liczbę bezrobotnych z liczbą mieszkańców aktywnych zawodowo (na 
podstawie danych NSP 2002), można stwierdzić, iż stopa bezrobocia w gminie 
oscyluje w granicach ok. 24-25%, co daje wartość podobną do stopy bezrobocia w 
całym powiecie. W przypadku gminy Wola Uhruska stopa bezrobocia wśród 
kobiet i wśród mężczyzn jest podobna. W stosunku do lat wcześniejszych liczba 
bezrobotnych w gminie wahała się i nieznacznie spadła.  
 
Liczba bezrobotnych w Hańsku wynosi 292 osoby, z czego 139 stanowią kobiety 
(stan na 31.12.2005). Porównując liczbę bezrobotnych z liczbą mieszkańców 
aktywnych zawodowo (na podstawie danych NSP 2002), można stwierdzić, iż 
stopa bezrobocia w gminie oscyluje w granicach ok. 17%, co daje niższą wartość 
niż w całym powiecie. Zauważalna jest jednak różnica w strukturze płci – 
bezrobocie wśród kobiet w gminie jest wyższe o kilka procent od ogólnej stopy, 
zaś w przypadku bezrobocia wśród mężczyzn stopa ta jest o kilka procent niższa.  
 

2.2.1.4 Gospodarstwa rolne 

Na obszarze funkcjonuje ok. 2 870 gospodarstw rolnych, z czego 2 862 to 
gospodarstwa indywidualne. Około jedna czwarta gospodarstw to gospodarstwa 
niewielkie, o powierzchni poniżej 1ha. Z kolei jedynie kilka procent stanowią 
gospodarstwa zajmujące powierzchnię powyżej 15 ha. Można powiedzieć, iż 
rolnictwo jest raczej rozdrobnione. Szczegółowo strukturę wielkościową 
indywidualnych gospodarstw rolnych przedstawia Tabela 2.8.  
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Tabela 2.8 Struktura wielkościowa indywidualnych gospodarstw rolnych obszaru w 2002 r. 

Powierzchnia 
gospodarstw 

rolnych 

Włodawa Wola Uhruska Hańsk Razem 

liczba % liczba % liczba % liczba % 

do 1 ha 
włącznie 

309 29,5% 214 20,9% 175 22,1% 698 24,4% 

powyżej 1 do 
mniej niż 2 ha 

182 17,4% 330 32,2% 95 12% 607 21,2% 

od 2 do mniej 
niż 5 ha 

227 21,7% 223 21,8% 135 17% 585 20,4% 

od 5 do mniej 
niż 7 ha 

91 8,7% 76 7,4% 69 8,7% 236 8,2% 

od 7 do mniej 
niż 10 ha 

100 9,6% 72 7% 101 12,8% 273 9,5% 

od 10 do mniej 
niż 15 ha 

71 6,8% 58 5,7% 105 13,3% 234 8,2% 

od 15 do mniej 
niż 20 ha 

24 2,3% 20 2% 48 6,1% 92 3,2% 

od 20 do mniej 
niż 50 ha 

25 2,4% 22 2,1% 52 6,6% 99 3,5% 

od 50 do mniej 
niż 100 ha 

10 1% 7 0,7% 9 1,1% 26 0,9% 

100 ha i więcej 7 0,7% 0 0 3 0,4% 10 0,3% 

ogółem 1 046 100% 1 024 100% 792 100% 2 862 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSR 2002. 
 
Z danych Powszechnego Spisu Rolnego 2002 wynika, iż w gminie Włodawa 
funkcjonowało 1049 gospodarstw rolnych. Liczba gospodarstw indywidualnych 
wyniosła ok. 1046, z czego 29% stanowiły gospodarstwa niewielkie o powierzchni 
poniżej 1 ha. Jedynie 13% gospodarstw ma powierzchnię większą niż 10 ha. 
Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego we Włodawie wynosi ok. 9 ha, co 
oznacza, że jest wyższa od średniej dla województwa lubelskiego (7,1 ha). 
Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi ok. 9 000 ha. 
 
Gmina Wola Uhruska ma charakter wiejski. Według wyników PSR 2002 
przeprowadzonego w 2002 roku w gminie funkcjonuje ok. 1026 gospodarstw 
rolnych. Przeważają gospodarstwa indywidualne (1024). Rolnictwo w gminie jest 
dość rozdrobnione – ponad 20% gospodarstw indywidualnych obejmuje 
powierzchnię mniejszą niż 1 ha, zaś ok. 10% stanowią gospodarstwa o 
powierzchni powyżej 10 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie 
wynosi ok. 6,8 ha i nie odbiega znacznie od średniej dla województwa. 
Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi niemal 7 000 ha. 
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Według danych z PSR 2002 w Hańsku funkcjonowało 795 gospodarstw rolnych. 
Liczba gospodarstw indywidualnych wyniosła ok. 792, z czego 22% stanowiły 
gospodarstwa niewielkie o powierzchni poniżej 1 ha. Jedynie ok. 14% 
gospodarstw ma powierzchnię większą niż 15 ha. Średnia powierzchnia ogólna 
gospodarstwa w Hańsku wynosi 8,5 ha i jest wyższa od średniej dla województwa 
lubelskiego (7,1 ha). Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi ok. 9 130 ha. 
 
Najczęściej gospodarstwa zajmują się uprawą ziemniaków i warzyw gruntowych, a 
także żyta, pszenicy i mieszanek zbożowych. Rozwój działalności rolniczej na 
obszarze ograniczony jest jakością gleb (większość stanowią grunty IV i V klasy 
bonitacyjnej) – por. 2.1.2.3 Gleby – s. 34. 
 
Pewną ciekawostką jest funkcjonujące w Uhrusku Gospodarstwo 
Doświadczalne Akademii Rolniczej w Lublinie, w którym prowadzone są 
prace naukowe i dydaktyczne. Zajmuje się ono również działalnością produkcyjną 
i hodowlaną. 
 

2.2.1.5 Podmioty gospodarcze 

W rejestrze REGON zdecydowaną większość stanowią podmioty sektora 
prywatnego. Niemal 80% prywatnych podmiotów działa jako osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, zaś nieco ponad 3% podmiotów działa w 
formie spółek prawa handlowego. Rejestr REGON nie obejmuje działalności 
indywidualnych gospodarstw rolnych. 
 
Największa liczba podmiotów funkcjonuje na obszarze gminy Włodawa – ok. 253 
podmioty funkcjonowały w 2004 r., z czego 240 funkcjonowało w sektorze 
prywatnym. W stosunku do dwóch wcześniejszych lat liczba podmiotów spadła, 
jednak na przestrzeni ostatniej dekady można powiedzieć, że liczba podmiotów w 
gminie wzrastała. Ok. 77,5% podmiotów prywatnych w gminie stanowiły osoby 
fizyczne, zaś niecałe 3% podmiotów w sektorze prywatnym funkcjonowało w 
formie spółek prawa handlowego. 
 
W gminie Wola Uhruska zarejestrowanych jest ok. 140 podmiotów 
gospodarczych. Jedną dziesiątą stanowią jednostki sektora publicznego. 76% 
podmiotów prywatnych stanowią osoby fizyczne zajmujące się działalnością 
gospodarczą. Oprócz nich w sektorze prywatnym działają 4 spółki prawa 
handlowego, 5 spółdzielni, jedna fundacja i aż 12 podmiotów funkcjonujących 
jako stowarzyszenia lub organizacje społeczne.  
 
W obrębie gminy Hańsk zarejestrowanych jest 174 podmioty gospodarcze, z 
czego ok. 94% to jednostki funkcjonujące w sektorze prywatnym. W stosunku do 
1995 roku ich liczba zwiększyła się ponad dwukrotnie. Osoby fizyczne stanowią 
84% podmiotów gospodarczych w gminie. Funkcjonuje również 6 podmiotów w 
formie spółek prawa handlowego (w tym jedna z udziałem kapitału 
zagranicznego), 4 spółdzielnie, jedna fundacja oraz sześć stowarzyszeń i 
organizacji społecznych.  
 
Jeśli chodzi o działalność w poszczególnych branżach, to większość podmiotów 
operuje w handlu, budownictwie i usługach, zaś niewielki odsetek to podmioty 
zajmujące się przemysłem. Należy jednak zauważyć, że podmioty występujące 
najczęściej (handel i drobne usługi) są zazwyczaj jednostkami zatrudniającymi 
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niewiele osób. Największymi pracodawcami są duże podmioty zajmujące się 
przemysłem, choć funkcjonuje ich tylko kilka na rozpatrywanym obszarze. 
Jednym z nich jest sprywatyzowana huta szkła „Glaskop”.  
 
Podmioty gospodarcze funkcjonujące w analizowanym obszarze zajmują się 
przede wszystkim usługami skierowanymi do mieszkańców oraz świadczą usługi, 
których głównymi odbiorcami są turyści. 
 
Niewielki odsetek podmiotów związanych z sekcją A, czyli rolnictwem, 
łowiectwem i leśnictwem wynika z faktu, iż rejestr REGON nie obejmuje 
działalności indywidualnych gospodarstw rolnych, a jedynie przedsiębiorstwa 
zajmujące się produkcją i przetwórstwem rolnym. 
 
Ogólnie rzecz biorąc można stwierdzić, iż w ostatniej dekadzie liczba prywatnych 
podmiotów znacznie wzrosła, czego główną przyczyną jest wprowadzanie 
gospodarki rynkowej oraz poszukiwanie przez mieszkańców źródeł dochodów 
poza działalnością rolniczą.  
 

Branże gospodarki mające kluczowe znaczenia dla rozwoju obszaru 

Istotną szansą dla rozwoju obszaru Włodawy, Woli Uhruskiej i Hańska jest 
turystyka, w tym głównie agroturystyka. Dla wykorzystania tej możliwości 
rozwoju gospodarczego terenu konieczna jest obok zachowanych walorów 
przyrodniczo-kulturowych odpowiednia infrastruktura turystyczna. Infrastruktura 
turystyczna obejmuje infrastrukturę noclegową, gastronomiczną, towarzyszącą i 
paraturystyczną (w tym transportową). Jej jakość oraz pojemność decydują o 
możliwościach przyciągnięcia turystów.  
 
Na terenie objętym ZSROW funkcjonuje już pewna infrastruktura noclegowa. 
Dominującą formą w bazie noclegowej są gospodarstwa agroturystyczne. 
Prowadzone są również kwatery prywatne, pensjonaty, oraz ośrodki wczasowe i 
kempingi. Większość z nich zlokalizowana jest w rejonie Jeziora Białego. Spora 
część z nich jest bazą wybitnie sezonową, z uwagi na koncentrację ruchu w 
miesiącach letnich (od czerwca do września). 
 
Ułatwieniem dla rozwoju turystyki w omawianym obszarze jest turystyczne 
zagospodarowanie części terenów m.in. w postaci ścieżek pieszych i rowerowych 
oraz kąpielisk. Sprzyjającym elementem są organizowane imprezy o charakterze 
kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym. 
 
Możliwość zatrudnienia mieszkańców jest także związana z infrastrukturą 
gastronomiczną oraz infrastrukturą towarzyszącą (bary, jadłodajnie, restauracje, 
wypożyczalnie sprzętu rowerowego, kajakowego itp.). 
 
Dochody z działalności związanej z branżą turystyczną mogą stanowić nie tylko 
uzupełnienie dochodów z gospodarstwa rolnego, rent/emerytur czy pracy 
najemnej, ale także samodzielne źródło dochodów. Jednakże należy pamiętać, że 
turystyka jest dziedziną sezonową (ruch turystyczny koncentruje się w sezonie 
letnim). Ważnym czynnikiem rozwoju będzie stworzenie uwarunkowań do 
wydłużania sezonu turystycznego na pozostałe miesiące oraz intensyfikacja oferty 
na sezon letni, w celu zapewnienia środków na przetrwanie przerwy w sezonie. 
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2.2.2 Stan rozwoju infrastruktury wiejskiej 

 

2.2.2.1 Infrastruktura społeczna 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

Dostęp mieszkańców obszaru do opieki medycznej i opieki społecznej można 
określić jako wystarczający. Oprócz funkcjonujących w granicach obszaru 
zakładów opieki zdrowotnej (publicznych i niepublicznych) i aptek, 
zapotrzebowanie w tym zakresie pokrywają placówki zlokalizowane w mieście 
Włodawa – szpital, zakłady opieki zdrowotnej i specjalistyczne poradnie. 
Mieszkańcy mogą także korzystać z placówek zlokalizowanych w Chełmie. 
W granicach obszaru objętego Strategią nie funkcjonuje żaden szpital ani 
sanatorium uzdrowiskowe. 
 
Problematyką opieki społecznej zajmują się gminne ośrodki pomocy społecznej. 
Środki na działalność pochodzą zarówno ze środków własnych gminy, jak i z 
dotacji przekazywanych z budżetu państwa. Ich działalność sprowadza się 
głównie do wypłacania zasiłków i rent osobom znajdującym się w szczególnych 
lub trudnych sytuacjach życiowych (m.in. osobom starszym, osobom chorym, 
kobietom w ciąży) oraz do finansowania i organizowania dożywiania dzieci. 
Oprócz pomocy rzeczowej i finansowej gminne placówki pomocy społecznej 
świadczą różnego rodzaju usługi w postaci poradnictwa. Na obszarze funkcjonuje 
dom pomocy społecznej, mogący przyjąć ok. 200 pensjonariuszy. 
 

Bezpieczeństwo publiczne 

Poziom bezpieczeństwa publicznego na analizowanym obszarze jest dość wysoki. 
Porządku pilnują funkcjonariusze posterunków policji oraz straży granicznej. 
Najczęściej popełniane są przestępstwa tzw. pospolite, tzn. kradzieże i 
prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. W okresie wzmożonego ruchu 
turystycznego oraz podczas imprez na większą skalę wzrasta nieco zagrożenie 
wybrykami chuligańskimi grup młodzieży oraz aktów wandalizmu. 
 
Na terenach objętych opracowaniem istnieje znaczne zagrożenie wystąpieniem 
powodzi i osuwania się mas ziemnych. Ze względu na spore tereny leśne istnieje 
również niebezpieczeństwo pożaru lasów, poszycia leśnego i torfowisk. W 
zakresie ochrony przed pożarami główną funkcję pełnią ochotnicze straże 
pożarne o kilkudziesięcioletnich tradycjach.  
 

Edukacja i wychowanie 

Na obszarze funkcjonują dwa przedszkola oraz 9 oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych. Do placówek uczęszcza łącznie ok. 210 dzieci. W 
ostatnich latach liczba dzieci przedszkolnych spadła.  
 
W ramach obszaru objętego opracowaniem funkcjonuje 9 szkół podstawowych, 
do których uczęszcza ok. 960 dzieci. Ponadto funkcjonują trzy gimnazja (jedno w 
każdej z gmin), z których korzysta ok. 800 osób. Funkcjonuje również jedno 
liceum profilowane, średnia szkoła zawodowa oraz ponadgimnazjalne technikum. 
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Większą ofertę w tym zakresie posiadają sąsiednie gminy miejskie – Chełm i 
Włodawa. Liczba dzieci w wieku szkolnym powoli spada, co jest wynikiem niżu 
demograficznego. 
 
Budynki, w których mieszczą się placówki szkolne, najczęściej wymagają 
remontów i modernizacji. Ich stan techniczny jest średni, brakuje pracowni i sal 
gimnastycznych. W Woli Uhruskiej realizowany jest budynek nowego gimnazjum. 
Jego oddanie do użytku powinno poprawić sytuację lokalową w zespole szkół w 
tejże gminie.  
 
W obrębie gmin funkcjonują świetlice, które zapewniają zajęcia dla dzieci i 
młodzieży. 
 

Sport i rekreacja 

W granicach obszaru (w gminie Hańsk) istnieje stadion lekkoatletyczno-piłkarski 
wraz z zapleczem. Do dyspozycji mieszkańców jest również strzelnica sportowa. 
Dzieci i młodzież najczęściej korzysta ze szkolnych sal gimnastycznych i boisk. 
Wykorzystywane są również obiekty gminnych domów kultury i ośrodków sportu 
i rekreacji. 
 
Ze względów turystycznych powstały ścieżki rowerowe i szlaki piesze, z których 
korzystają także mieszkańcy. Dzieci i młodzież najczęściej korzysta ze szkolnych 
sal gimnastycznych i boisk. 
 
Zadania związane z promowaniem sportu wypełnia gminny ośrodek sportu i 
rekreacji oraz domy kultury. Funkcjonują ludowe zespoły sportowe. 
Najpopularniejszą dyscypliną jest piłka nożna. Organizowane są różnego typu 
imprezy sportowe (głównie rozgrywki piłkarskie i pływackie).  
 
Istnieje potencjał do rozwoju rekreacji kajakowej, chociaż do tej pory brakuje 
przystani kajakowych. Ciekawym pomysłem może być rozwój szlaków konnych 
ze względu na rosnącą popularność hippiki.  
 

Kultura 

Mieszkańcy wykazują dużą aktywność w zakresie działalności i uczestnictwa w 
różnych formach działalności kulturalnej. Na obszarze funkcjonują zespoły 
folklorystyczne, zespoły grające i śpiewające oraz kółka zainteresowań. 
Najbardziej popularny jest zespół śpiewaczy Uhruszczanki, w którego repertuarze 
znajdują się tradycyjne pieśni nadbużańskie oraz z Wołynia, związane z obrzędami 
ludowymi i kościelnymi. 
 
Zadania z zakresu kultury realizują domy kultury, kościoły parafialne oraz OSP, a 
także biblioteki i świetlice wiejskie oraz koła gospodyń wiejskich.  
 
Brakuje na tym obszarze usług kulturalnych w rodzaju kina, teatru czy filharmonii, 
ale usługi te są dostępne w sąsiednich ośrodkach miejskich (m.in. w mieście 
Włodawa, w Chełmie czy Lublinie). W Sobiborze odwiedzić można Muzeum Byłego 
Hitlerowskiego Obozu Zagłady Żydów, które przyciąga sporo turystów. W mieście 
Włodawa działa Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. 
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W gminie Włodawa działa pięć placówek bibliotecznych. Mieszkańcy mogą 
skorzystać z księgozbiorów bibliotek, które znajdują się w Żukowie, Kolorówce 
Osada, Kolorówce Wieś, Różance i Orchówku. W gminie Wola Uhruska, 
podobnie jak w Hańsku działa jedna biblioteka. Poza tym dzieci i młodzież mogą 
korzystać z księgozbiorów dostępnych w bibliotekach szkolnych. 
 
Elementem promowania kultury są imprezy kulturalne o różnym zasięgu. 
Skierowane są one nie tylko do mieszkańców, ale również do turystów 
odwiedzających te tereny. 
 

Organizacje pozarządowe działające na obszarze objętym ZSROW 

Aktywność mieszkańców obszaru objawia się m.in. poprzez działalność 
pozarządowych organizacji. Tego typu formy aktywności społecznej koncentrują 
się przy parafiach i ochotniczych strażach pożarnych (Stowarzyszenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej: Wola Uhruska, Uhrusk, Siedliszcze, Bytyń, Zbereże, Kosyń, 
Piaski, Macoszyn Duży). Najczęściej zajmują się one organizacją imprez 
kulturalnych o charakterze lokalnym.  
 
Ze względu na wiejski charakter omawianych terenów dość dużą rolę odgrywają 
koła gospodyń wiejskich, dzięki działalności których możliwe jest zachowanie 
tradycji regionalnych i lokalnych. 
 
Ze względu na rozwijający się ruch agroturystyczny coraz istotniejszą rolę 
odgrywa Nadbużańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, którego celem jest zrzeszanie i 
promocja gospodarstw agroturystycznych. Dość aktywnie działa także 
Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego „Gmina Nadbużańska” im. Waldemara Stelmacha.  
 
Aktywizacją mieszkańców i promowaniem walorów terenu zajmują się ponadto 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Włodawskiej. 
 

2.2.2.2 Infrastruktura techniczna 

Sieć komunikacyjna 

Sieć połączeń drogowych między poszczególnymi gminami objętymi 
opracowaniem a ośrodkami sąsiednimi jest dostatecznie rozwinięta. Przez teren 
przebiega szereg dróg utwardzonych kategorii gminnej, powiatowej i 
wojewódzkiej. W sąsiedztwie terenów przebiegają drogi krajowe nr 82 i nr 12, 
prowadzące do wschodniej granicy państwa (przejście graniczne w Dorohusku).  
 
Przez obszar biegną odcinki trzech dróg wojewódzkich: nr 812 (relacji Biała 
Podlaska - Krasnystaw), nr 816 (relacji Terespol – Zosin) oraz nr 819 (relacji 
Parczew - Włodawa). Drogi powiatowe przebiegające przez badany teren 
zapewniają dość dobre połączenie z sąsiednimi ośrodkami oraz z ważniejszymi 
miastami. Przez obszar przebiega kilkanaście odcinków dróg powiatowych, m.in. 
droga nr 0700L: Donice – Krasówka – do drogi krajowej nr 82; droga nr 0711L: 
droga wojewódzka nr 812 – granica gminy Włodawa, nr 10729L: Macoszyn - 
Piaski - Bukowa Mała. Sieć dróg uzupełniają drogi gminne. Zapewniają one 
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dojazd do sąsiednich miejscowości, a poprzez pozostałe drogi – do innych gmin i 
miast w województwie.  
 
Komunikacja wewnętrzna na obszarze odbywa się przy udziale transportu busami 
i autobusami PKS, lecz głównie w dni powszednie. Busy prywatnych 
przewoźników obsługują głównie połączenia pomiędzy większymi miastami (jak 
Włodawa) do Lublina, Chełma i Warszawy. 
 
Ruch transportu publicznego koncentruje się w miesiącach letnich, kiedy to 
uruchomiona zostaje dodatkowa komunikacja na potrzeby turystów 
przybywających nad Jezioro Białe. Wtedy też autobusy kursują obwodnicą jeziora. 
 
Problemem jest stan techniczny większości z dróg, które przebiegają przez obszar 
– jest on średni, często niezadowalający: brakuje utwardzonych poboczy, jezdnie 
wymagają remontów. Drogi gminne są w większości nieutwardzone i pozbawione 
chodników.  
 
Sieć kolejowa na tym obszarze nie jest bardzo rozwinięta. Wskazane byłoby 
przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii nr 81. Linia ta posiada bowiem 
połączenie z linią kolejową nr 7 (E28), która z kolei poprzez przejście kolejowe w 
Dorohusku ma swoją kontynuację na Ukrainie. W założeniach długookresowych 
przyjmuje się także połączenie linii nr 81 poprzez przejście we Włodawie z linią 
na Białorusi. Zwiększyłoby to dostępność komunikacyjną obszaru. 
 
Jako że linia ta pozostaje w użytkowaniu, a zatem utrzymuje dobry stan 
techniczny, może zostać w przyszłości niskim kosztem zagospodarowana na 
potrzeby turystyczne. 
 

Zaopatrzenie w energię 

Na obszarze poddanym analizie zaopatrzenie w energię elektryczną zapewnia sieć 
WN, SN oraz NN (sieci napowietrzne oraz okablowanie), a także stacje 
transformatorowe. Obszar obsługuje kilka stacji systemowych – np. na terenie 
gminy Włodawa energia dostarczana jest ze stacji systemowej w Chełmie, zaś w 
Woli Uhruskiej – głownie ze stacji w Macoszynie. 
 
Istniejąca infrastruktura elektryczna wymaga remontów i modernizacji w celu 
zmniejszenia ilości awarii sieci. Wskazana jest również rozbudowa sieci i urządzeń 
dla zapewnienia wymaganej mocy i umożliwienia nowych przyłączeń. Obszar 
objęty jest wojewódzkim programem reelektryfikacji wsi.  
 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Pod względem zwodociągowania obszar nie odbiega od średniej wojewódzkiej i 
można powiedzieć, że jego poziom jest zadowalający. Najbardziej 
zwodociągowane są miejscowości, w których występują duże skupiska ludzi i 
zwarta zabudowa mieszkaniowa. Sieci wodociągowe obejmują miejscowości:  

• gminy Włodawa: Orchówek, Różanka, Suszno, Okuninka, Szuminka, 
Korolówka Osada, Sobibór, Kolonia Korolówka, Korolówka Wieś, 
Stawki, Żuków, Krasówka; 
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• gminy Wola Uhruska: Wola Uhruska, Nadbużanka, Bytyń, Stulno, Majdan 
Stuleński, Zbereże, Siedliszcze, Uhrusk 

• gminy Hańsk: Hańsk, Hańsk Kolonia, Szcześniki, Ujazdów, Kulczyn i 
Kulczyn Kolonia oraz Dubeczno.  

W najbliższym czasie planuje się budowę wodociągów w Rudce Łowieckiej, 
Konstantynówce, Osowie i Macoszynie Małym. 
 
We Włodawie funkcjonują ujęcia wodociągowe, które są zlokalizowane w 
Krasówce, Korolówce Osada, Korolówce Wieś, Stacji Sobibór, Sobiborze Wsi, 
Różance i w Okunince. W Orchówku istnieje przemysłowe ujęcie wody. Z kolei 
wsie Suszno i Szuminka są zaopatrywane w wodę z sieci miejskiej. W Woli 
Uhruskiej oprócz sieci komunalnych funkcjonuje również kilka „małych” 
wodociągów o charakterze zakładowym. Są one ograniczone terytorialnie do 
określonych obiektów. Przykładem tego typu wodociągów jest sieć w Uhrusku - w 
Gospodarstwie Doświadczalnym Akademii Rolniczej w Lublinie. Mieszkańcy i 
inne podmioty na obszarze gminy Hańsk są zaopatrywani w wodę głównie z ujęć 
w Hańsku, Dubecznie i Kulczynie. Tereny o rozproszonej zabudowie zagrodowej 
czerpią wodę ze studni kopanych i wierconych. 
 
Wyposażenie badanego obszaru w infrastrukturę kanalizacyjną jest średnie. 
Funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna, odbierająca ścieki sanitarne i wody 
deszczowe. Sieć kanalizacyjna rozbudowana jest na obszarach, na których 
występuje zwarta zabudowa, co umożliwiło wykonanie dużej liczby przyłączy. 
Ścieki trafiają do oczyszczalni. Z kolei miejscowości o rozproszonej zabudowie 
korzystają z szamb, a rzadziej z przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
W gminie Włodawa funkcjonują cztery oczyszczalnie ścieków: Różanka, Sobibór, 
Orchówek i Korolówka Osada. Część ścieków z gminy trafia również do 
oczyszczalni zlokalizowanej w mieście Włodawa. Sieć kanalizacji nie obejmuje 
następujących miejscowości: Żuków, Żłobek, Krasówka, Wołczyny, Luta, Stawki, 
Kolonia Korolówka i Korolówka Wieś. Ścieki z tego obszaru odprowadzane są do 
zbiorników bezodpływowych, zbiorników wybieralnych (tzw. szamb) oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Podobne rozwiązania są stosowane przez 
gospodarstwa, które mimo istnienia sieci kanalizacyjnej nie zdecydowały się na 
wykonanie przyłącza.  
 
Z kolei w Woli Uhruskiej system sieci kanalizacji obejmuje wsie: Wola Uhruska, 
Nadbużanka i Bytyń. Ścieki odbierane są przez oczyszczalnie ścieków 
zlokalizowaną w Bytyniu. Obiekt ten może być w przyszłości rozbudowany w 
celu zwiększenia przepustowości.  
 
W granicach gminy funkcjonują również dwa systemy kanalizacji wraz z 
oczyszczalniami ścieków o charakterze zakładowym. Zlokalizowane są one w: 

• Uhrusku – przy Gospodarstwie Doświadczalnym AR w Lublinie 
• Zbereżu – przy strażnicy SG. 

 
Przy szkołach w Uhrusku i w Macoszynie Dużym działają przyobiektowe 
biologiczne oczyszczalnie. W miejscowościach pozbawionych sieci kanalizacyjnej 
ścieki odprowadzane są do szamb. Niewielką popularnością cieszą się 
przydomowe oczyszczalnie ścieków.  
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Sieć kanalizacyjna w granicach gminy Hańsk odbiera ścieki z obszarów o zwartej 
zabudowie – przede wszystkim obsługuje Hańsk, Kulczyn, Krychów i Dubeczno. 
Funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków – w Hańsku oraz w Dubecznie. Obiekt 
w Dubecznie wymaga modernizacji i ewentualnie przebudowy, zaś mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia w Hańsku jest nowoczesna i energooszczędna.  
 
Ścieki z terenów nieobjętych siecią kanalizacji sanitarnej oraz z gospodarstw, które 
mimo istnienia sieci kanalizacyjnej nie zdecydowały się na wykonanie przyłącza, 
odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, zbiorników wybieralnych 
(tzw. szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Obserwuje się wolny 
wzrost popularności tych ostatnich rozwiązań. Ścieki przemysłowe z zakładów 
produkcyjnych trafiają po podczyszczeniu do komunalnej sieci. 
 
Większość z sieci wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków wymaga 
modernizacji i rozbudowy. Wskazane jest rozpowszechnienie przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
 

Zagospodarowanie odpadów 

Głównym „producentem” odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe. 
Spora część odpadów pochodzi z działalności gospodarczej prowadzonej przez 
podmioty mające swoją siedzibę na obszarze objętym opracowaniem.  
 
We Włodawie funkcjonuje zorganizowany system gromadzenia i wywozu 
odpadów komunalnych. Odpady inne niż niebezpieczne składowane są na 
miejskim składowisku odpadów komunalnych w mieście Włodawa. Wywozem 
zajmuje się Gminny Zakład Komunalny oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej we Włodawie.  
 
Odpady pochodzące z gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych 
zlokalizowanych w gminie Wola Uhruska wywożone są w sposób zorganizowany 
na składowisko gminne urządzone w Bytyniu. Prowadzi się segregację odpadów z 
odzyskiem papieru/tektury, szkła, tworzyw sztucznych i metali. Problem stanowi 
wyczerpywanie się chłonności tego składowiska. Po jego zamknięciu obszar 
podlegać będzie rekultywacji.  
 
W przypadku gminy Hańsk odpady komunalne wytwarzane przez gospodarstwa 
domowe i przedsiębiorców składowane są na dwóch wysypiskach śmieci – w 
Hańsku II i w Dubecznie. Problemem jest brak segregacji odpadów. Istniejące 
składowiska są w stanie przyjmować odpady jeszcze przez kilka, może kilkanaście 
lat 
 
Wskazane jest ponadlokalne wykonanie zadań z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi. Możliwym rozwiązaniem jest budowa wspólnego międzygminnego 
wysypiska śmieci oraz zakładu segregacji i utylizacji odpadów. Niezbędne jest 
wprowadzenie systemu segregacji śmieci i podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców obszaru. 
 

Telekomunikacja 
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Problem telekomunikacji w granicach obszaru został rozwiązany dzięki realizacji 
inwestycji, w ramach działających Społecznych Komitetów Telefonizacji. 
Doprowadziło to do stelefonizowania większości obszaru. Problemy z 
przyłączeniem kolejnych abonentów wynikają nie z ograniczeń centrali 
telefonicznych, ale głównie z trudności z prowadzeniem linii kablowych, 
szczególnie na terenach, na których odległości między zabudowaniami są bardzo 
duże. Eksploatacją systemu telefonii przewodowej na obszarze zajmuje się 
Telekomunikacja Polska S.A. 
 
Obszar objęty jest zasięgiem telefonii komórkowej, ponieważ wybudowano tu 
stacje przekaźnikowe operatorów: Plus GSM, Era GSM i Centertel GSM. 
 
 

2.3 Uzasadnienie spójności obszaru ZSROW – podsumowanie 
Obszar objęty Strategią to trzy sąsiadujące ze sobą gminy wiejskie: Włodawa, 
Wola Uhruska i Hańsk. Gminy te leżą we wschodniej części województwa 
lubelskiego, w subregionie bialsko-podlaskim. Wszystkie omawiane gminy 
wchodzą w skład powiatu włodawskiego. Łącznie obszar zamieszkuje 14 140 
osób. Każdą z gmin cechuje podobna gęstość zaludnienia – średnio 25 osób/km2.  
 
Cały obszar posiada wspólną historię – początki osadnictwa sięgają czasów 
paleolitu i mezolitu. Pierwsi mieszkańcy zamieszkujące obecne granice gmin 
zajmowali się przede wszystkim rolnictwem i hodowlą zwierząt, a także 
rzemiosłem i handlem. Ziemie te rozwijały się dość dobrze głównie ze względu na 
korzystne położenie – na terenach przygranicznych i nad brzegami Bugu. 
Gminy rozwijały się w bezpośrednim sąsiedztwie i pod wpływem Włodawy. 
Mieszkańcy każdej z obecnych gmin byli świadkami tych samych najazdów i starć 
z wrogami. 
 
Ważnym czynnikiem spajającym obszar objęty ZSROW jest wspólne 
dziedzictwo kulturowe i duchowe. Od wielu wieków na terenach tych łączyły 
się i ścierały różne narody i religie, a tym samym różne kultury. Ziemię tę 
zamieszkiwali Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i Niemcy. Ślady ich obecności 
można odnaleźć również dzisiaj. Materialnym dowodem tego współistnienia 
różnych kultur są zabytki, głównie sakralne i cmentarze. Omawiane ziemie były – 
podobnie jak teraz – terenami wiejskimi, czego dowodem są liczne zabytkowe 
chałupy i pozostałości po ówczesnych układach urbanistycznych, 
charakterystycznych dla wsi we wschodniej Polsce. Bogate dziedzictwo 
historyczno-kulturowe jest powodem do dumy dla mieszkańców całego terenu i 
sprawia, że chętnie utożsamiają się oni z omawianym terenem. 
 
Wspólnym elementem dla wszystkich trzech gmin jest miejscowy folklor, ciągle 
jeszcze kultywowany przez mieszkańców. Tradycyjne umiejętności (wypiek chleba, 
produkcja masła i serów, pszczelarstwo, tkactwo i in.) są wspólne dla całego 
obszaru i ciągle kultywowane przez mieszkańców. Znane są legendy i podania 
dotyczące powstania miejscowości czy też związane z elementami krajobrazu 
gmin (szczególnie jeziora i lasy). Za spójnością obszaru przemawiają również 
wspólne tradycje kulinarne i charakterystyczne potrawy, wykorzystujące 
m.in. ciecierzycę, kaszę gryczaną, soczewicę i ryby słodkowodne.  
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Cały obszar cechuje unikalny charakter przyrody – gminy położone są w 
malowniczej dolinie Bugu, włączonej do sieci NATURA 2000 (istnienie m.in. 
ostoi siedliskowej „Poleska Dolina Bugu”). Ponadto elementem spajającym obszar 
gmin Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk jest Sobiborski Park Krajobrazowy, 
leżący w całości w granicach tych trzech gmin. Dzięki Parkowi możliwe jest 
zachowanie wyjątkowych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych 
i turystycznych środowiska, w szczególności związanych z ekosystemami wodno-
torfowiskowymi oraz walorów historycznych związanych z wielokulturowym 
charakterem regionu. O spójności obszaru objętego Strategią świadczy też fakt, iż 
wchodzą one – obok kilku innych gmin – w skład Poleskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, dzięki czemu możliwe jest zachowanie 
niepowtarzalnych walorów krajobrazowych i rzadkich ekosystemów obecnych na 
obszarze. Wszystkie formy ochrony, które obejmują cały omawiany obszar lub 
jego fragmenty pozwalają na zachowanie wyjątkowych ekosystemów, jakie 
funkcjonują w Poleskiej Dolinie Bugu. 
 
Innym czynnikiem spajającym gminy objęte ZSROW są podobne warunki 
gospodarowania mieszkańców. Wszystkie trzy gminy to gminy wiejskie o 
terenach równinnych, zaliczane do obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania. Mimo to są to gminy o charakterze rolniczym, w których 
przeważają drobne, indywidualne gospodarstwa rolne. Jednym z największych 
pracodawców jest huta szkła w Hańsku, która daje miejsca pracy również dla 
mieszkańców sąsiednich gmin. Dla obszaru wszystkich trzech gmin zostały 
również określone wspólne kierunki zagospodarowania przestrzennego na 
szczeblu wojewódzkim – por. 6.2.2 Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Lubelskiego – s. 135. 
 
Każda z gmin boryka się z podobnymi problemami społeczno-
gospodarczymi. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych jest raczej 
niekorzystna, co sprawia, że gospodarstwa rolne są niedoinwestowane. Słaba 
kondycja finansowa mieszkańców nie pozostaje bez wpływu na sytuację 
finansową gmin. W lokalnych budżetach brakuje środków na inwestycje m.in. w 
infrastrukturę techniczną, które podniosłyby standard życia mieszkańców. 
Palącym problemem jest bezrobocie, które ogólnie rzecz biorąc jest wyższe niż 
średnia krajowa. Problemy ekonomiczne znajdują odzwierciedlenie w sferze 
społecznej – pojawia się zagrożenie patologiami i uzależnieniami, co obniża 
aktywność mieszkańców. 
 
Szansą dla całego obszaru może być współpraca w zakresie stymulowania 
aktywności swoich mieszkańców i podejmowania działań na rzecz niwelowania 
niekorzystnych zjawisk społecznych oraz pobudzania przedsiębiorczości. Pewną 
szansą może się okazać rosnąca popularność turystyki (głównie agroturystyki), 
dla rozwoju której cały obszar posiada korzystne uwarunkowania. 
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3 Aktualnie wdrażane projekty na obszarze ZSROW 
Na obszarze objętym ZSROW realizowanych jest aktualnie szereg projektów. Są 
one wdrażane zarówno przez sektor publiczny, jak i społeczny i prywatny. Poniżej 
przedstawiono karty projektów najważniejszych przedsięwzięć realizowanych 
obecnie na terenie gmin Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk, bądź których realizacja 
zakończyła się w nieodległej przeszłości. 
 
W większości projekty te są dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych. 
 
Szczególny nacisk położono na identyfikację projektów przyczyniających się do 
realizacji następujących celów: 

• tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza 
rolnictwem (np. agroturystyka, usługi, rzemiosło), 

• zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz 
walorów środowiskowych. 

 
Podmioty działające na obszarze ZSROW Poleskiej Doliny Bugu posiadają duże 
doświadczenie w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych oraz realizacji 
tego typu projektów. 
 
 

3.1 Gmina Włodawa 
Projekty realizowane w ostatnim okresie na terenie Gminy Włodawa obejmowały 
m.in. działania aktywizujące aktorów społeczności lokalnej na rzecz rozwoju 
turystyki w regionie (PPL+), działania służące pobudzeniu życia kulturalnego w 
regionie (spotkania kulturalne) oraz projekty infrastrukturalne służące odnowie 
centrum dwóch wsi gminy (Różanka i Orchówek) i podniesieniu walorów 
turystycznych obszaru (ścieżka rowerowa, drogi). 
 

Tabela 3.1 Karta projektu I – Gmina Włodawa 

Tytuł Projektu: Rozwój turystyki nadbużańskich obszarów wiejskich Włodawa i okolice 

Instytucja realizująca Projekt: Gmina Włodawa 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez analizę uwarunkowań i barier ich 
potencjału gospodarczego oraz wykorzystanie potencjału społeczności danych gmin do inicjowania zmian, wzmocnienie 
więzi i współpracy na obszarach wiejskich. Do celów szczegółowych projektu należą: mobilizacja społeczności lokalnej 
do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich; utworzenie LGD; wypracowanie ZSROW 

• adresaci projektu: społeczność  gminy Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk 

• główne działania projektu: działania szkoleniowo-warsztatowe w celu wypracowania ZSROW i utworzenia LGD; 
działania promocyjne 

Źródła finansowania projektu: 
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 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): 
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 
Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” 

Procentowa wielkość dofinansow.: 81,97% 

Wartość całkowita Projektu: 155 415,80 

Okres realizacji Projektu: Od X 2005 r. Do IV 2006 r. 

Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Podstawa realizacji projektu: 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Włodawa; Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polesia Zachodniego 

Źródło: Urząd Gminy we Włodawie. 
 
 

Tabela 3.2 Karta projektu II – Gmina Włodawa 

Tytuł Projektu: Kształtowanie Centrum Wsi Różanka 

Instytucja realizująca Projekt: Gmina Włodawa 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: podniesienie standardu życia i pracy na wsi; podniesienie atrakcyjności turystycznej; rozwój tożsamości 
społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego 

• adresaci projektu: społeczność wsi Różanka 

• główne działania projektu: roboty budowlano-montażowe związane z zagospodarowaniem i remontem głównego placu 
wsi łącznie z organizacją zieleni i małej architektury oraz remontem szlaku pieszego prowadzącego do rzeki Bug 

Źródła finansowania projektu: 

 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): 
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 
Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” 

Procentowa wielkość dofinansow.: 65,57% 

Wartość całkowita Projektu: 219 429,68 

Okres realizacji Projektu: Od II 2006 r. Do VIII 2006 r. 
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Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Podstawa realizacji projektu: 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Włodawa; Plan Rozwoju i Odnowy Wsi Różanka 

Źródło: Urząd Gminy we Włodawie. 
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Tabela 3.3 Karta projektu III – Gmina Włodawa 

Tytuł Projektu: Kształtowanie Centrum Wsi Orchówek 

Instytucja realizująca Projekt: Gmina Włodawa 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: podniesienie standardu życia i pracy na wsi; podniesienie atrakcyjności turystycznej; zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego 

• adresaci projektu: społeczność wsi Orchówek 

• główne działania projektu: roboty budowlano-montażowe związane z zagospodarowaniem i remontem głównego placu 
wsi 

Źródła finansowania projektu: 

 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): 
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 
Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” 

Procentowa wielkość dofinansow.: 65,57% 

Wartość całkowita Projektu: 175 462,22 

Okres realizacji Projektu: Od II 2006 r. Do IX 2006 r. 

Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Podstawa realizacji projektu: 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Włodawa; Plan Rozwoju i Odnowy Wsi Orchówek 

Źródło: Urząd Gminy we Włodawie. 
 
 

Tabela 3.4 Karta projektu IV – Gmina Włodawa 

Tytuł Projektu: Urządzenie ścieżki rowerowej stykiem granic 

Instytucja realizująca Projekt: Gmina Włodawa 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi lokalnego przemysłu turystycznego w celu uzyskania 
wzrostu gospodarczego regionu, stworzenie warunków infrastrukturalnych do uprawiania turystyki rowerowej 

• adresaci projektu: społeczność gminy Różanka 

• główne działania projektu: roboty budowlano-montażowe związane z urządzeniem ścieżki rowerowej 

Źródła finansowania projektu: 
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 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): 
PHARE 2003 – Narodowy Program dla Polski 2003 – Fundusz Projektów 
Infrastruktury Okołobiznesowej 

Procentowa wielkość dofinansow.: 75% (wartości netto)  

Wartość całkowita Projektu: 78 100 € (netto) 

Okres realizacji Projektu: Od IX 2005 r. Do IX 2006 r.  

Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Podstawa realizacji projektu: 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Włodawa; Plan Rozwoju i Odnowy Wsi Orchówek 

Źródło: Urząd Gminy we Włodawie. 
 
 

Tabela 3.5 Karta projektu V – Gmina Włodawa 

Tytuł Projektu: Rozwój MŚP w sektorze turystycznym Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego 

Instytucja realizująca Projekt: Powiat Włodawa, Gmina Włodawa 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: celem projektu jest rozwój i modernizację infrastruktury, sprzyjającej eliminacji różnic w poziomie rozwoju 
regionów; do celów bezpośrednich należy stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości w regionie, wzmocnienie 
atrakcyjności turystycznej regionu, udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych i rekreacyjnych oraz poprawa stanu 
środowiska poprzez ochronę wód jezior 

• adresaci projektu: społeczność gminy Włodawa 

• główne działania projektu: roboty budowlane (drogowe) 

Źródła finansowania projektu: 

 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): PHARE SSG 2003 

Procentowa wielkość dofinansow.: 75% (wartości netto) 

Wartość całkowita Projektu: 2 382 133,31 € (netto) 

Okres realizacji Projektu: Od IX 2004 r. Do IV 2006 r.  
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Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Podstawa realizacji projektu: 

Wieloletni Program Inwestycyjny 

Źródło: Urząd Gminy we Włodawie. 
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Tabela 3.6 Karta projektu VI – Gmina Włodawa 

Tytuł Projektu: Nadbużańskie Spotkania Kulturalne 

Instytucja realizująca Projekt: Gmina Włodawa 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: pobudzenie życia kulturalnego na terenie Euroregionu Bug, wzmocnienie poczucia europejskiej jedności 
uczestniczących regionów, a jednocześnie podkreślenie ich odmienności i wyjątkowości zwłaszcza w sferze tradycji i 
kultury oraz podkreślenie roli i zwiększenie zaangażowania lokalnych instytucji po obu stronach granicy w rozwój 
transgranicznej kultury 

• adresaci projektu: społeczność gminy Włodawa oraz gminy Świtaź (Ukraina) 

• główne działania projektu: organizacja imprez kulturalnych, muzycznych i sportowych; publikacja foldera promocyjnego 
dla gminy Włodawa i Świtaź 

Źródła finansowania projektu: 

 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska – Białoruś – Ukraina 

Procentowa wielkość dofinansow.: 75% 

Wartość całkowita Projektu: 89 055 

Okres realizacji Projektu: Od IV 2006 r. Do XI 2006 r.  

Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Podstawa realizacji projektu: 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Włodawa 

Źródło: Urząd Gminy we Włodawie. 
 
 

Tabela 3.7 Karta projektu VII – Gmina Włodawa 

Tytuł Projektu: Punkt informacji turystycznej 

Instytucja realizująca Projekt: F.H.U. „Grażka II”, Leszek Hawryszczak 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: informacja turystyczna w pełnym zakresie dotycząca regionu i powiatu 

• adresaci projektu: samorządy lokalne, turyści odwiedzający obszar 

• główne działania projektu: udzielanie informacji promujących powiat włodawski 

Źródła finansowania projektu: 
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 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Źródło: Urząd Gminy we Włodawie. 
 
 

3.2 Gmina Wola Uhruska 
Projekty realizowane na obszarze gminy Wola Uhruska w przeciągu kilku 
ostatnich lat koncentrują się na podniesieniu jakości infrastruktury obszaru 
wykorzystywanej dla celów turystycznych (m.in. zagospodarowanie terenów na 
potrzeby turystyki, rozbudowa i modernizacja bazy noclegowej, ścieżki 
przyrodniczo-historyczne, drogi), odnowie centrum dwóch wsi (Uhrusk i Bytyń) 
oraz animowaniu działań kulturalnych, w tym na szczeblu międzynarodowym. 
 

Tabela 3.8 Karta projektu I – Gmina Wola Uhruska 

Tytuł Projektu: 
Zagospodarowanie terenu istniejących usług turystycznych przy 
ul. Turystycznej w Woli Uhruskiej 

Instytucja realizująca Projekt: Gmina Wola Uhruska 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: podniesienie standardu usług turystycznych świadczonych na terenie gminy Wola Uhruska 

• adresaci projektu: turyści przyjeżdżający do Woli Uhruskiej oraz miejscowi mieszkańcy 

• główne działania projektu: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy kąpielisku w Woli Uhruskiej (ogrodzenie 
terenu, utworzenie placu zabaw dla dzieci, boiska do koszykówki, kręgu ogniska, mała architektura, wypożyczalnia 
sprzętu pływającego oświetlenie terenu), wybudowanie infrastruktury okołoturystycznej (drogi dojazdowe, kontener 
sanitarny, parking) 

Źródła finansowania projektu: 

 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): SAPARD 

Procentowa wielkość dofinansow.: 50% 

Wartość całkowita Projektu: 153 000 zł 

Okres realizacji Projektu: Od: VI 2004 r. Do: XI 2004 r. 

Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 
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 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Podstawa realizacji projektu: 

Program rozwoju turystycznego Gminy Wola Uhruska 

Źródło: Urząd Gminy w Woli Uhruskiej. 
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Tabela 3.9 Karta projektu II – Gmina Wola Uhruska 

Tytuł Projektu: Budowa części turystycznej gimnazjum w Woli Uhruskiej 

Instytucja realizująca Projekt: Gmina Wola Uhruska 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: podniesienie standardu usług turystycznych świadczonych na terenie Gminy Wola Uhruska oraz 
zwiększenie ilości miejsc noclegowych na terenie gminy 

• adresaci projektu: turyści wypoczywający w Woli Uhruskiej, grupy zorganizowane przyjeżdżający do Woli Uhruskiej na 
obozy sportowe, szkolenia, konferencje itp. 

• główne działania projektu: wykończenie i wyposażenie części budynku gimnazjum przeznaczonej na schronisko 
młodzieżowe (pokoje- 50 miejsc noclegowych, kuchnia i stołówka wraz z wyposażeniem, instalacja c.o. w części 
budynku, elewacja zewnętrzna budynku itp.) 

Źródła finansowania projektu: 

 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): 
Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych – Władza Wdrażająca Programu 
Współpracy Przygranicznej 

Procentowa wielkość dofinansow.: 75% 

Wartość całkowita Projektu: 273 000 € 

Okres realizacji Projektu: Od: IV 2005 r. Do: VIII 2005 r. 

Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Podstawa realizacji projektu: 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wola Uhruska 

Źródło: Urząd Gminy w Woli Uhruskiej. 
 
 

Tabela 3.10 Karta projektu III – Gmina Wola Uhruska 

Tytuł Projektu: 
Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczo-historycznej „Dolina Bugu” w Woli 
Uhruskiej oraz wydanie folderu edukacyjnego 

Instytucja realizująca Projekt: Gmina Wola Uhruska 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: podniesienie poziomu wiedzy na temat przyrody i historii okolic wśród lokalnej społeczności i turystów 
odwiedzających Wolę Uhruską; zwiększenie liczby atrakcji turystycznych Gminy Wola Uhruska 

• adresaci projektu: turyści, mieszkańcy gminy, młodzież szkolna 

• główne działania projektu: opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych oraz ustawienie ich na trasie ścieżki, budowa 



Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich – Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu”  
 

68 

platformy widokowej, wydanie folderu edukacyjnego o walorach przyrodniczych i historycznych gminy 

Źródła finansowania projektu: 

 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): - 

Procentowa wielkość dofinansow.: - 

Wartość całkowita Projektu: 11 491 zł 

Okres realizacji Projektu: Od: IV 2005 r. Do: X 2005 r. 

Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Podstawa realizacji projektu: 

Program Rozwoju Turystycznego Gminy Wola Uhruska 

Źródło: Urząd Gminy w Woli Uhruskiej. 
 

Tabela 3.11 Karta projektu IV – Gmina Wola Uhruska 

Tytuł Projektu: 
Budowa systemu ogrzewania w gimnazjum z częścią turystyczną w Woli 
Uhruskiej 

Instytucja realizująca Projekt: Gmina Wola Uhruska 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: wyposażenie budynku gimnazjum w nowoczesny, bezspalinowy system ogrzewania 

• adresaci projektu: młodzież szkolna, turyści przebywający w schronisku młodzieżowym 

• główne działania projektu: budowa systemu ogrzewania opartego na działaniu pomp ciepła i baterii kolektorów 
słonecznych w budynku gimnazjum wraz z częścią turystyczną w Woli Uhruskiej 

Źródła finansowania projektu: 

 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): 
Fundusz Małych Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej – Władza Wdrażająca 
Programu Współpracy Przygranicznej 

Procentowa wielkość dofinansow.: 61,39% 

Wartość całkowita Projektu: 271 000 € 

Okres realizacji Projektu: Od: XII 2005 r. Do: IX 2006 r. 
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Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Podstawa realizacji projektu: 

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Wola Uhruska 

Źródło: Urząd Gminy w Woli Uhruskiej. 
 

Tabela 3.12 Karta projektu V – Gmina Wola Uhruska 

Tytuł Projektu: 
Budowa ciągu drogowego w ul. Parkowa i Szkolna od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 819 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 816 w Woli 
Uhruskiej 

Instytucja realizująca Projekt: Gmina Wola Uhruska 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: podniesienie jakości dróg na terenie gminy Wola Uhruska oraz poprawa estetyki w Woli Uhruskiej 

• adresaci projektu: miejscowa ludność, goście przebywający w Woli Uhruskiej 

• główne działania projektu: budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami z kostki brukowej w ul. Szkolnej oraz 
budowa ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej wraz z miejscami parkingowymi w ul. Parkowej 

Źródła finansowania projektu: 

 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

Procentowa wielkość dofinansow.: 85% 

Wartość całkowita Projektu: 610 000 zł 

Okres realizacji Projektu: Od: III 2006 r. Do: VII 2006 r. 

Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Podstawa realizacji projektu: 

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Wola Uhruska 

Źródło: Urząd Gminy w Woli Uhruskiej. 
 

Tabela 3.13 Karta projektu VI – Gmina Wola Uhruska 

Tytuł Projektu: Odnowa wsi Uhrusk szansą poprawy warunków życia mieszkańców 

Instytucja realizująca Projekt: Gmina Wola Uhruska 

Skrótowa charakterystyka projektu 
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• cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców wsi Uhrusk poprzez podniesienie standardu infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej, drogowej oraz kulturalnej 

• adresaci projektu: mieszkańcy wsi Uhrusk 

• główne działania projektu: modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenów rekreacyjno-
sportowych przy szkole podstawowej, budowa miejsc postojowych dla samochodów przy cmentarzu parafialnym 

Źródła finansowania projektu: 

 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): 
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 
Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” 

Procentowa wielkość dofinansow.: 80% 

Wartość całkowita Projektu: 318 000 zł 

Okres realizacji Projektu: Od: III 2006 r. Do: X 2006 r. 

Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Podstawa realizacji projektu: 

Program odnowy wsi Uhrusk 

Źródło: Urząd Gminy w Woli Uhruskiej. 
 
 

Tabela 3.14 Karta projektu VI – Gmina Wola Uhruska 

Tytuł Projektu: Odnowa wsi Bytyń szansą poprawy warunków życia mieszkańców 

Instytucja realizująca Projekt: Gmina Wola Uhruska 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców wsi Bytyń poprzez podniesienie standardu infrastruktury kulturalnej 

• adresaci projektu: mieszkańcy wsi Bytyń 

• główne działania projektu: budowa świetlicy wiejskiej 

Źródła finansowania projektu: 

 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 
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Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” 

Procentowa wielkość dofinansow.: 80% 

Wartość całkowita Projektu: 160 00 zł 

Okres realizacji Projektu: Od: III 2006 r. Do: X 2006 r. 

Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Podstawa realizacji projektu: 

Program odnowy wsi Bytyń 

Źródło: Urząd Gminy w Woli Uhruskiej. 
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Tabela 3.15 Karta projektu VII – Gmina Wola Uhruska 

Tytuł Projektu: Transgraniczne spotkania „Nadbużańskie Klimaty” 

Instytucja realizująca Projekt: Gmina Wola Uhruska 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: intensyfikacja działań z zakresu kultury, turystyki, współpracy transgranicznej i promocji gminy 

• adresaci projektu: mieszkańcy gminy, turyści, uczestnicy warsztatów i pleneru 

• główne działania projektu: Warsztaty dla 100 osobowej grupy młodzieży gimnazjalnej (5 grup tematycznych: językowa, 
artystyczna, ekologiczno-regionalna, medialna, plastyczna); Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92” dla 15 
artystów plastyków; Festyn wieńczący warsztaty i plener, strona internetowa prezentująca dorobek projektu 

Źródła finansowania projektu: 

 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): 
Euroregion Bug w ramach programu sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 
INTERREG IIIA/Tacis CBC 

Procentowa wielkość dofinansow.: 75% 

Wartość całkowita Projektu: 63 730 zł 

Okres realizacji Projektu: Od: IV 2006 r. Do: XI 2006 r. 

Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Podstawa realizacji projektu: 

Program Rozwoju Turystycznego Gminy Wola Uhruska 

Źródło: Urząd Gminy w Woli Uhruskiej. 
 
 

3.3 Gmina Hańsk 
Projekty realizowane w ostatnich latach na terenie gminy Hańsk dotyczą głównie 
poprawy infrastruktury technicznej obszaru (wodociągi, stacje uzdatniania wody, 
drogi) oraz ochrony walorów przyrodniczych regionu (budowa zagrodowych 
oczyszczalni ścieków. 
 

Tabela 3.16 Karta projektu I – Gmina Hańsk 

Tytuł Projektu: 
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dubeczno, Hańsk II, Osowa, 
Macoszyn Mały gm. Hańsk oraz Macoszyn Duży gm. Wola Uhruska – etap I 

Instytucja realizująca Projekt: Gmina Hańsk 
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Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę 

• adresaci projektu: mieszkańcy gminy Hańsk i Wola Uhruska 

• główne działania projektu: budowa sieci – 20 km, budowa przyłączy – 94 szt. 

Źródła finansowania projektu: 

 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): ZPORR 

Procentowa wielkość dofinansow.: 72,55% 

Wartość całkowita Projektu: 855 824 zł 

Okres realizacji Projektu: Od: 05.2006 r. Do: 10.2006 r. 

Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Podstawa realizacji projektu: 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Hańsk, Strategia Rozwoju Gminy Hańsk 

Źródło: Urząd Gminy w Hańsku. 
 

Tabela 3.17 Karta projektu II – Gmina Hańsk 

Tytuł Projektu: 
Poprawa dostępności i zwiększenie konkurencyjności obszaru pogranicza 
poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 1043652L od km 0+000 do km 0+905 w 
Dubecznie 

Instytucja realizująca Projekt: Gmina Hańsk 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: poprawa dostępności połączenia drogowego największej miejscowości gminy z układem komunikacyjnym 
dróg powiatowych i wojewódzkich 

• adresaci projektu: mieszkańcy obszaru przygranicznego 

• główne działania projektu: budowa drogi 

Źródła finansowania projektu: 

 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): INTERREG TACIS/CBC 
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Procentowa wielkość dofinansow.: 75% 

Wartość całkowita Projektu: 1 294 220 zł 

Okres realizacji Projektu: Od: 04.2006 r. Do: 12.2006 r. 

Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Podstawa realizacji projektu: 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Hańsk, Strategia Rozwoju Gminy Hańsk 

Źródło: Urząd Gminy w Hańsku. 
 
 

Tabela 3.18 Karta projektu III – Gmina Hańsk 

Tytuł Projektu: 
Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą oraz I i II etapu sieci 
wodociągowej z przyłączami w Dubecznie 

Instytucja realizująca Projekt: Gmina Hańsk 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę 

• adresaci projektu: mieszkańców gminy 

• główne działania projektu: budowa ujęcia wody, budowa sieci wodociągowej i przyłączy 

Źródła finansowania projektu: 

 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): SAPARD 

Procentowa wielkość dofinansow.: 60,06% 

Wartość całkowita Projektu: 1 392 522 zł 

Okres realizacji Projektu: Od: 03.2004 r. Do: 10.2004 r. 

Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Źródło: Urząd Gminy w Hańsku. 
 
 

Tabela 3.19 Karta projektu IV – Gmina Hańsk 

Tytuł Projektu: 
Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków – Etap I w miejscowościach 
Gminy Hańsk 
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Instytucja realizująca Projekt: Gmina Hańsk 

Skrótowa charakterystyka projektu 

• cel projektu: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych 

• adresaci projektu: mieszkańcy gminy Hańsk 

• główne działania projektu: budowa 59 oczyszczalni przyzagrodowych 

Źródła finansowania projektu: 

 środki samorządowe 

 budżet państwa 

 środki międzynarodowe, np. UE, w tym wspierające rozwój obszarów wiejskich 

 środki prywatne 

 inne, jakie ........................ 

Udział środków zewnętrznych w realizacji projektu” 

Rodzaj źródła (programu): SAPARD 

Procentowa wielkość dofinansow.: 73,25% 

Wartość całkowita Projektu: 309 825 zł 

Okres realizacji Projektu: Od: 05.2004 r. Do: 08.2004 r. 

Powiązanie projektu z realizacją poniższych celów: 

 tworzenie dodatkowego źródła dochodu oraz tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem (np. agroturystyka, usługi) 

 zachowanie tradycyjnych form zagospodarowania przestrzennego oraz walorów środowiskowych 

Źródło: Urząd Gminy w Hańsku. 
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4 Analiza SWOT obszaru objętego ZSROW 
Analiza SWOT/TOWS stanowi jedną z najpopularniejszych metod planowania 
strategicznego. Polega na zdiagnozowaniu oraz zinterpretowaniu wpływu różnego 
rodzaju czynników oddziałujących na badany obszar. Jej celem jest określenie 
otoczenia analizowanego rejonu oraz zdefiniowanie jego potencjału. Bada się 
również interakcje między czynnikami zewnętrznymi a cechami wewnętrznymi.  
 
Najczęściej analizę SWOT przeprowadza się w następujących etapach: 

1. analiza otoczenia obszaru – diagnoza stanu oraz ocena perspektyw w 
kategoriach szans rozwojowych i zagrożeń, 

2. analiza i diagnoza obszaru celem wyodrębnienia jego sił i słabości, 
3. kojarzenie mocnych i słabych stron obszaru z szansami i zagrożeniami 

występującymi w otoczeniu w celu określenia kierunków rozwoju, 
4. formułowanie strategii na podstawie wskazań z analizy. 

 
Analiza przeprowadzona zgodnie z taką logiką pozwala na określenie perspektyw 
rozwoju obszaru objętego ZSROW oraz możliwości jego reagowania na zmiany w 
otoczeniu. 
 
W większości opracowań dokonuje się jedynie identyfikacji czynników 
strategicznych (sił, słabości, szans i zagrożeń) i od razu przechodzi się do 
formułowania strategii rozwoju. Warto jednak zwrócić uwagę na etap kojarzenia 
poszczególnych czynników wewnętrznych z zewnętrznymi, który często jest 
pomijany. Może to bowiem stanowić cenną wskazówkę, jaką strategię przyjąć. Nie 
można traktować tego jako jedynej wyroczni przy wyborze strategii. Wybór 
kierunku długofalowego rozwoju nie może wynikać wyłącznie z prostych 
obliczeń. Wskazane jest jednak rozważenie wyników takiej analizy macierzowej.  
 
 

4.1 Identyfikacja elementów SWOT 
Identyfikacji głównych silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju gmin 
Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk dla celów analizy SWOT/TOWS dokonano na 
warsztatach strategicznych13 z udziałem mieszkańców, przedstawicieli 
samorządów, biznesu oraz organizacji pozarządowych. 
 
Uczestnicy warsztatów podczas pracy w grupach określali walory i 
zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność komunikacyjną każdej z gmin. W 
dalszej kolejności wskazywali pozytywne i negatywne czynniki (wewnętrzne i 
zewnętrzne) oddziaływujące na sytuację całego obszaru objętego ZSROW. 
Następnie poddano pod dyskusję zaproponowane przez poszczególne grupy 
czynniki stanowiące mocne i słabe strony ich gmin oraz szanse i zagrożenia 
zewnętrzne oraz uzupełniono je o kolejne propozycje. Ostatecznie uczestnicy 
poproszeni zostali o wskazanie najistotniejszych według nich czynników z każdej 
z grup. Zastosowaną metodologię pracy oraz uzyskane podczas warsztatów wyniki 
przedstawiono w załączniku (por. 9.2 Warsztaty analityczne – s. 152). 
 

                                                 
13 Warsztaty odbyły się 6. stycznia 2006 r. w Okunince. 
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Po warsztatach w oparciu o przeprowadzoną szczegółową diagnozę sytuacji na 
obszarze objętym strategią (por. 2 Diagnoza obszaru objętego ZSROW – s. 27) 
dokonano niezbędnych korekt pod względem poprawności metodologicznej i 
merytorycznej wskazań, a następnie przeprowadzono pogłębioną analizę 
możliwości rozwojowych gminy przy wykorzystaniu analizy SWOT/TOWS14.  
 
Tabela 4.1 i Tabela 4.2 przedstawiają zestawienie najważniejszych silnych i słabych 
stron obszaru oraz głównych szans i zagrożeń jego rozwoju ze szczególnym 
uwzględnieniem potencjału turystycznego. 
 

Tabela 4.1 Czynniki wewnętrzne decydujące o potencjale obszaru objętego ZSROW 

Silne strony Słabe strony 

1. Położenie geograficzne (sąsiedztwo z Ukrainą i 
Białorusią; Euroregion BUG, granica UE) 

2. Walory przyrodnicze (jeziora, dolina Bugu, lasy, 
bogata fauna i flora) 

3. Obszary objęte ochroną prawną (parki i rezerwaty) 

4. Czyste środowisko naturalne 

5. Zasoby naturalne (zioła, owoce, runo) 

6. Specyficzny mikroklimat 

7. Walory antropogeniczne obszaru (zabytki, ślady 
przenikania się wpływów wielu kultur) 

8. Kultywowanie tradycji ludowych (twórcy ludowi) 

9. Gościnność mieszkańców 

10. Potrawy regionalne 

11. Inicjatywa i zaangażowanie mieszkańców 

12. Potencjał wolnych zasobów ludzkich 

13. Organizowane imprezy cykliczne 

14. Znaczny poziom bezpieczeństwa publicznego 

15. Brak znaczących przemysłowych źródeł 
zanieczyszczeń na obszarze regionu 

16. Korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa 
ekologicznego 

17. Tradycja hutnictwa szkła 

1. Peryferyjność położenia geograficznego (w 
stosunku do ważnych szlaków komunikacyjnych, 
przygraniczność) 

2. Niedostateczny rozwój infrastruktury drogowej 
(słabo rozwinięta sieć dróg dojazdowych oraz 
wewnątrz obszaru) 

3. Brak przejścia granicznego we Włodawie i Zbereżu 

4. Stosunkowo niski standard części ośrodków 
wczasowych 

5. Znikoma liczba skategoryzowanych gospodarstw 
agroturystycznych 

6. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 
towarzysząca (służąca m.in. wydłużaniu sezonu 
turystycznego) 

7. Niewystarczająco rozwinięta oferta terenów 
rekreacyjnych (np. ścieżek rowerowych, szlaków 
pieszych, szlaków konnych, obiektów sportowych) 

8. Słabe oznakowanie obszaru (dróg, atrakcji 
turystycznych, szlaków turystycznych) 

9. Brak oferty zorganizowanych wycieczek dla turystów, 
mała liczba wyszkolonych przewodników 

10. Słabo rozwinięta oferta turystyki specjalistycznej 

11. Słabo rozwinięta sieć punktów informacji turystycznej 

12. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 
paraturystyczna (np. brak punktów opieki lekarskiej 
oraz bankomatów nad jez. Białym) 

13. Stosunkowo wysokie ceny usług turystycznych w 
odniesieniu do ich jakości 

14. Słabo rozwinięta oferta produktów regionalnych 

                                                 
14 Szczegółową analizę SWOT obszaru objętego ZSROW przeprowadzono w ramach działań podczas 
realizacji pierwszego etapu projektu „Rozwój turystyki nadbużańskich obszarów wiejskich Włodawa i 
okolice” – wyniki analizy przedstawiono w dokumencie: Raport z przeprowadzonych prac: Analiza SWOT, LEM 
Projekt Sp. z o.o., Kraków, styczeń 2006 r. 
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15. Nadmiar uciążliwych owadów (komary, meszki) 

16. Postępujący proces eutrofizacji jezior 

17. Niska dynamika kontaktów z zagranicznymi sąsiadami 
(programy partnerskie, porozumienia, umowy) 

18. Niedostateczna ilość przygotowanych terenów pod 
inwestycje 

19. Zła kondycja ekonomiczna większości 
gospodarstw domowych 

20. Słaba kondycja finansowa samorządów gmin i 
powiatu 

21. Duża odległość od ośrodków wysokich usług (kultura, 
edukacja, administracja, finanse) 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Tabela 4.2 Czynniki zewnętrzne decydujące o możliwościach rozwoju obszaru objętego ZSROW 

Szanse Zagrożenia 

1. Wzrost zapotrzebowania na usługi turystyczno-
rekreacyjne w społeczeństwie 

2. Moda na produkty rolnictwa ekologicznego 

3. Wzrost popularności agroturystyki 

4. Wzrost zainteresowania turystyką alternatywną, w 
tym: turystyką kulturową, aktywną 

5. Rosnąca popularność wyjazdów weekendowych 
wśród turystów 

6. Wzrost zainteresowania Polską wśród turystów 
zagranicznych 

7. Wzrost zamożności społeczeństwa 

8. Zwiększenie wsparcia ze źródeł zewnętrznych (w 
tym funduszy UE) dla wschodnich województw 
oraz jego odpowiednie ukierunkowanie i 
wykorzystanie 

9. Uproszczenie procedur pozyskiwania dotacji ze źródeł 
zewnętrznych (w tym fundusze UE) 

10. Łatwiejszy dostęp do kredytów na preferencyjnych 
warunkach (i innych instrumentów wsparcia) 

11. Wejście Polski do strefy EURO 

12. Akcesja Ukrainy do UE 

13. Promocja prawnie chronionych obszarów 
przyrodniczych przez instytucje zewnętrzne 

14. Umacnianie współpracy przygranicznej między 
regionami (w tym działalność Euroregionu BUG) 

15. Sprzyjająca polityka państwa w zakresie 
wspierania działalności związanej z 
pielęgnowaniem tradycji regionalnych (np. 
ułatwienia w produkcji i sprzedaży produktów 

1. Sezonowość usług turystycznych 

2. Niekorzystne zmiany w preferencjach turystów 
(odejście od agro- i ekoturystyki) 

3. Zanieczyszczenia wód i powietrza pochodzące z 
Ukrainy 

4. Ograniczenie możliwości realizacji nowych inwestycji 
w wyniku rozszerzania terenów prawnie chronionych 

5. Możliwość utraty wiejskiego charakteru gmin ze 
względu na osiedlanie się ludzi z miasta 

6. Możliwość ograniczenia środków zewnętrznych na 
rozwój (z funduszy UE), w szczególności na 
rozwój obszarów wiejskich 

7. Skomplikowane procedury w pozyskaniu wsparcia ze 
źródeł zewnętrznych 

8. Słaba kondycja finansów publicznych 

9. Niechęć do podejmowania ryzyka w zakresie 
inicjowania nowych inwestycji 

10. Bezrobocie, ubożenie społeczeństwa oraz 
zjawisko „dziedziczenia biedy” 

11. Rosnąca apatia i marazm społeczeństwa (m.in. 
wskutek bezrobocia) 

12. Zagrożenie patologiami i uzależnieniami 

13. Odpływ młodych i wykształconych osób z terenu 
gminy do większych ośrodków miejskich lub za 
granicę 

14. Starzenie się społeczeństwa 

15. Utrudniony dostęp do nowinek technicznych (np. 
Internet) na obszarach wiejskich 

16. Postępująca marginalizacja obszarów wiejskich w 
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tradycyjnych) 

16. Restrukturyzacja terenów wiejskich 

17. Otwarcie przejścia granicznego we Włodawie i 
Zbereżu 

18. Powstanie lotniska (lotniczy ruch turystyczny w 
regionie – Lublin) 

19. Powstanie tras szybkiego ruchu przebiegających 
przez/w sąsiedztwie obszaru 

20. Moda na osiedlanie (wykup terenów) na terenie ludzi z 
zewnątrz (inwestycje) 

21. Zainteresowanie mediów regionem 

Polsce 

17. Pogorszenie stosunków politycznych z Ukrainą 
i/lub Białorusią 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
W dalszej analizie wzięto pod uwagę część czynników, które uznano za 
najciekawsze/kluczowe (pogrubione w powyższych tabelach) z punktu widzenia 
rozwoju obszaru „Poleskiej Doliny Bugu”. Wynika to również z pewnego 
ujednolicenia poziomu szczegółowości tych czynników.  
 

4.1.1 Czynniki wewnętrzne 

Poniższe zestawienia (Tabela 4.3 i Tabela 4.4) zawierają wykaz czynników 
rozpatrywanych w dalszej analizie. Przyporządkowano im określone symbole. 
Literą „S” oznaczono silne strony obszaru (ang. strengths), literą „W” oznaczono 
słabe strony obszaru (ang. weaknesses). 
 

Tabela 4.3 Kluczowe silne strony obszaru objętego ZSROW 

S1 Położenie geograficzne (sąsiedztwo z Ukrainą i Białorusią; Euroregion BUG, granica UE) 

S2 Walory przyrodnicze (jeziora, dolina Bugu, lasy, bogata fauna i flora) 

S3 Obszary objęte ochroną prawną (parki i rezerwaty) 

S4 Czyste środowisko naturalne 

S5 Walory antropogeniczne obszaru (zabytki, ślady przenikania się wpływów wielu kultur) 

S6 Kultywowanie tradycji ludowych (twórcy ludowi) 

S7 Gościnność mieszkańców 

S8 Inicjatywa i zaangażowanie mieszkańców 

S9 Potencjał wolnych zasobów ludzkich 

S10 Korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Tabela 4.4 Kluczowe słabe strony obszaru objętego ZSROW 

W1 Peryferyjność położenia geograficznego (w stosunku do ważnych szlaków komunikacyjnych, przygraniczność) 

W2 Niedostateczny rozwój infrastruktury drogowej (słabo rozwinięta sieć dróg dojazdowych oraz wewnątrz obszaru) 

W3 Brak przejścia granicznego we Włodawie 

W4 Stosunkowo niski standard części ośrodków wczasowych 



Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich – Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu”  
 

80 

W5 Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura towarzysząca (służąca m.in. wydłużaniu sezonu turystycznego) 

W6 
Niewystarczająco rozwinięta oferta terenów rekreacyjnych (np. ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, szlaków 
konnych, obiektów sportowych) 

W7 Słabe oznakowanie obszaru (dróg, atrakcji turystycznych, szlaków turystycznych) 

W8 Słabo rozwinięta oferta produktów regionalnych 

W9 Postępujący proces eutrofizacji jezior 

W10 Zła kondycja ekonomiczna większości gospodarstw domowych 

W11 Słaba kondycja finansowa samorządów gmin i powiatu 

Źródło: Opracowanie własne. 
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4.1.2 Czynniki zewnętrzne 

Poniżej przedstawiono kluczowe czynniki zewnętrzne rozwoju obszaru (patrz 
Tabela 4.5 i Tabela 4.6). Jako „O” określono szanse pojawiające się w otoczeniu 
obszaru (ang. opportunities), zaś literą „T” oznaczono zagrożenia zewnętrzne (ang. 
threats). 
 

Tabela 4.5 Kluczowe szanse rozwoju obszaru objętego ZSROW 

O1 Wzrost zapotrzebowania na usługi turystyczno-rekreacyjne w społeczeństwie 

O2 Moda na produkty rolnictwa ekologicznego 

O3 Wzrost popularności agroturystyki 

O4 Wzrost zamożności społeczeństwa 

O5 
Zwiększenie wsparcia ze źródeł zewnętrznych (w tym funduszy UE) dla wschodnich województw oraz jego 
odpowiednie ukierunkowanie i wykorzystanie 

O6 Umacnianie współpracy przygranicznej między regionami (w tym działalność Euroregionu BUG) 

O7 
Sprzyjająca polityka państwa w zakresie wspierania działalności związanej z pielęgnowaniem tradycji 
regionalnych (np. ułatwienia w produkcji i sprzedaży produktów tradycyjnych) 

O8 Restrukturyzacja terenów wiejskich 

O9 Otwarcie przejścia granicznego we Włodawie 

O10 Powstanie tras szybkiego ruchu przebiegających przez/w sąsiedztwie obszaru 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Tabela 4.6 Kluczowe zagrożenia rozwoju obszaru objętego ZSROW 

T1 Sezonowość usług turystycznych 

T2 Niekorzystne zmiany w preferencjach turystów (odejście od agro- i ekoturystyki) 

T3 Zanieczyszczenia wód i powietrza pochodzące z Ukrainy 

T4 
Możliwość ograniczenia środków zewnętrznych na rozwój (z funduszy UE), w szczególności na rozwój 
obszarów wiejskich 

T5 Słaba kondycja finansów publicznych 

T6 Niechęć do podejmowania ryzyka w zakresie inicjowania nowych inwestycji 

T7 Bezrobocie, ubożenie społeczeństwa oraz zjawisko „dziedziczenia biedy” 

T8 Rosnąca apatia i marazm społeczeństwa (m.in. wskutek bezrobocia) 

T9 Odpływ młodych i wykształconych osób z terenu gminy do większych ośrodków miejskich lub za granicę 

T10 Pogorszenie stosunków politycznych z Ukrainą i/lub Białorusią 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
 

4.2 Analiza strategiczna SWOT/TOWS 
Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne zostały ze sobą skojarzone według dwóch 
podejść: „od wewnątrz do zewnątrz” i „z zewnątrz do wewnątrz”.  
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4.2.1 Macierz SWOT 

Macierz SWOT prezentuje podejście „od wewnątrz do zewnątrz”. Polega ono na 
skojarzeniu zidentyfikowanych sił i słabości z szansami zagrożeniami na 
podstawie odpowiedzi na następujące pytania15:  

• czy siły pozwalają wykorzystać rodzące się szanse? 
• czy słabości uniemożliwiają wykorzystanie sposobności? 
• czy siły pozwalają przezwyciężać zagrożenia? 
• czy słabości wzmocnią niekorzystne oddziaływanie zagrożeń? 

 
Analiza wzajemnego oddziaływania poszczególnych czynników oceniana jest 
według niniejszej skali: 

• 0 – brak zależności;  
• 1 – zależność słaba;  
• 2 – zależność silna. 

 
Przykładowo stawia się następujące pytanie: czy niezdegradowane środowisko 
naturalne (S4) pozwala na wykorzystanie szansy, jaką jest rosnąca popularność 
ruchu agroturystycznego (O3)? Można się spodziewać, że tak (2 pkt). Czyste 
środowisko naturalne pozwala na wykorzystanie szansy, jaką stwarza rosnąca 
popularność agroturystyki, np. poprzez promocję walorów gminy, stworzenie 
systemu zachęt do powstawania gospodarstw agroturystycznych. 
 
Poniższe tabele przedstawiają wyniki analizy wszystkich powyżej określonych 
relacji w ramach macierzy SWOT. 
 

Tabela 4.7 Macierz analizy wzajemnego oddziaływania wewnętrznych sił obszaru (S) i szans (O) 
płynących z otoczenia 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 SUMA 

S1 0 0 1 0 2 2 1 2 2 1 11 

S2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 12 

S3 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 10 

S4 2 2 2 1 1 1 1 2 0 0 12 

S5 2 0 2 1 1 2 2 2 1 1 14 

S6 1 2 2 0 1 1 2 1 1 0 11 

S7 2 0 2 0 0 2 1 2 2 1 12 

S8 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 17 

S9 2 2 2 1 0 1 1 1 0 0 10 

S10 1 2 1 2 2 1 1 2 0 0 12 

SUMA 16 14 18 9 11 14 10 16 8 5 121 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy. 

                                                 
15 Planowanie strategiczne, praca zbiorowa pod redakcją A. Klasika, PWE, Warszawa 1993, s. 109. 
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Tabela 4.8 Macierz analizy wzajemnego oddziaływania wewnętrznych słabości obszaru (W) i szans (O) 
płynących z otoczenia 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 SUMA 

W1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 2 11 

W2 2 2 2 1 1 2 0 2 2 1 15 

W3 2 1 2 0 0 2 0 2 0 0 9 

W4 2 0 2 2 0 1 0 1 1 2 11 

W5 2 0 2 1 0 1 0 1 2 2 11 

W6 2 0 2 2 0 1 0 1 1 1 10 

W7 1 0 2 0 0 1 0 0 1 2 7 

W8 2 2 2 1 1 2 2 1 1 0 14 

W9 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 5 

W10 2 2 2 1 1 0 1 2 1 0 12 

W11 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 16 

SUMA 20 9 21 11 5 13 5 14 12 11 121 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy. 
 

Tabela 4.9 Macierz analizy wzajemnego oddziaływania wewnętrznych sił obszaru (S) i zagrożeń (T) 
płynących z otoczenia 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 SUMA 

S1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6 

S2 2 2 1 0 0 0 2 2 2 0 11 

S3 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 7 

S4 2 2 2 1 0 0 0 1 2 0 10 

S5 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1 8 

S6 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 7 

S7 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 8 

S8 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 16 

S9 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 

S10 2 1 0 0 1 1 2 2 2 0 11 

SUMA 16 13 7 5 3 4 10 12 12 5 87 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy. 
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Tabela 4.10 Macierz analizy wzajemnego oddziaływania wewnętrznych słabości obszaru (W) i zagrożeń 
(T) płynących z otoczenia 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 SUMA 

W1 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 14 

W2 2 1 0 1 2 1 1 2 1 0 11 

W3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 8 

W4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

W5 2 2 0 0 1 0 1 1 2 0 9 

W6 2 2 0 1 0 0 1 1 2 0 9 

W7 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 5 

W8 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 6 

W9 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 

W10 2 1 0 1 1 2 2 2 2 0 13 

W11 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 16 

SUMA 19 17 3 8 10 6 10 11 12 3 99 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy. 
 

4.2.2 Macierz TOWS 

Macierz TOWS ilustruje podejście „z zewnątrz do wewnątrz”. Pozwala ono na 
skojarzenie sposobności i zagrożeń pojawiających się w otoczeniu z 
wewnętrznymi cechami organizacji dzięki odpowiedzi na następujące pytania16:  

• czy zagrożenia osłabiają siły? 
• czy sposobności potęgują siły?  
• czy zagrożenia spotęgują słabości?  
• czy sposobności pozwalają przezwyciężyć słabości? 

 
Analiza wzajemnego oddziaływania poszczególnych czynników oceniana jest 
według niniejszej skali: 

• 0 – brak zależności;  
• 1 – zależność słaba;  
• 2 – zależność silna. 

 
Przykładowo stawia się następujące pytanie: czy otwarcie przejścia granicznego we 
Włodawie (O9) stwarza szansę przezwyciężania słabej strony obszaru w postaci 
słabo rozwiniętej oferty produktów regionalnych (W8)? Można się spodziewać, że 
tak, lecz w ograniczonym stopniu (1 pkt.). Powstanie przejścia granicznego we 
Włodawie wpłynie na wzrost ruchu indywidualnego i tranzytowego przez obszar, 
co powinno zainicjować (i poniekąd wymusić) rozszerzenie oferty produktów 
regionalnych i lokalnych w celu „zatrzymania” przejeżdżających na dłużej w tym 
regionie. 
 
Wyniki analizy według podejścia „z zewnątrz do wewnątrz” przedstawiono 
poniżej. 
 
                                                 
16 Ibid. 
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Tabela 4.11 Macierz wzajemnego oddziaływania zagrożeń zewnętrznych (T) i silnych stron obszaru (S) 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 SUMA 

T1 1 2 1 2 2 0 1 1 0 0 10 

T2 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 12 

T3 1 2 2 2 1 0 0 1 0 2 11 

T4 1 1 0 1 1 1 0 2 2 1 10 

T5 2 1 0 1 1 1 0 2 2 1 11 

T6 0 1 0 1 0 1 2 2 2 2 11 

T7 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 7 

T8 0 1 0 1 1 2 2 2 1 1 11 

T9 1 1 0 1 1 2 1 2 2 0 11 

T10 2 1 0 0 2 1 1 1 1 0 9 

SUMA 9 13 5 12 12 10 9 16 10 7 103 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy. 
 

Tabela 4.12 Macierz wzajemnego oddziaływania zagrożeń zewnętrznych (T) i słabych stron obszaru (W) 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 SUMA 

T1 2 1 2 2 2 2 1 1 0 2 1 16 

T2 1 2 1 1 2 2 1 2 0 2 2 16 

T3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 

T4 2 2 1 0 1 1 1 1 0 1 2 12 

T5 1 2 1 0 1 2 2 1 0 1 2 13 

T6 1 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 18 

T7 2 1 2 1 1 1 0 0 0 2 2 12 

T8 2 1 1 1 2 2 2 1 0 2 2 16 

T9 2 2 1 0 1 1 0 0 0 2 2 11 

T10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 6 

SUMA 15 13 13 7 12 14 8 9 1 15 16 123 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy. 



Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich – Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu”  
 

86 

 

Tabela 4.13 Macierz wzajemnego oddziaływania szans zewnętrznych (O) i silnych stron obszaru (S) 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 SUMA 

O1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0 16 

O2 1 1 1 2 0 2 0 2 2 2 13 

O3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 16 

O4 0 0 0 0 2 1 1 2 2 0 8 

O5 1 1 0 1 1 1 0 2 2 0 9 

O6 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 16 

O7 0 1 0 0 1 2 1 2 1 1 9 

O8 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 14 

O9 2 2 1 1 2 1 1 1 2 0 13 

O10 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 14 

SUMA 13 13 10 12 15 13 12 18 15 7 128 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy. 
 

Tabela 4.14 Macierz wzajemnego oddziaływania szans zewnętrznych (O) i słabych stron obszaru (W) 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 SUMA 

O1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 11 

O2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6 

O3 2 2 2 1 1 1 0 1 0 2 1 13 

O4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4 

O5 2 2 1 1 2 2 1 1 0 1 2 15 

O6 2 2 2 0 0 0 0 1 0 2 1 10 

O7 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 7 

O8 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 12 

O9 2 2 2 0 2 1 1 1 0 2 2 15 

O10 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 9 

SUMA 15 14 11 3 10 6 5 11 1 14 12 102 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy. 
 
Wyniki poszczególnych ćwiartek, powstałych z kojarzenia czynników 
wewnętrznych z zewnętrznymi oraz zewnętrznych z wewnętrznymi, posłużyły do 
określenia kierunku rozwoju (typu strategii). 
 

4.2.3 Wybór kierunku rozwoju (strategii) 

Zestawienie sum odpowiednich ćwiartek pozwala na określenie, jaki charakter 
powinna przybrać strategia analizowanego obszaru. Poza tym zidentyfikowane 
najsilniejsze zależności między czynnikami wewnętrznymi a zewnętrznymi 
wskazują na pewne rozwiązania, jakie powinien uwzględniać plan rozwoju.  
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Tabela 4.15 Zestawienie odpowiednich ćwiartek SWOT/TOWS 

 Szanse (O) Zagrożenia (T) 

Silne strony (S) 121+128=249 87+103=190 

Słabe strony (W) 121+102=223 99+123=222 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy. 
 
Wybór typu strategii opiera się na schemacie, który zawiera Tabela 4.16. Zaleca się 
wybór takiego typu strategii rozwoju, w jakiej ćwiartce suma jest największa. 
 

Tabela 4.16 Cztery główne typy strategii 

Scenariusze otoczenia 

Potencjał firmy Sposobności Zagrożenia 

Siły STRATEGIA AGRESYWNA Strategia konserwatywna 

Słabości Strategia konkurencyjna Strategia defensywna 

Źródło: Planowanie strategiczne, praca zbiorowa pod redakcją A. Klasika, PWE, Warszawa 1993, s.111. 
 
Na podstawie analizy strategicznej stwierdzono, iż w przypadku obszaru gmin 
Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk wskazana jest strategia agresywna. Polega 
ona aktywnym gospodarowaniu posiadanymi zasobami w celu 
wykorzystania możliwości powstających w otoczeniu. Na obszarze objętym 
analizą powinno się podjąć aktywność ukierunkowaną na wykorzystanie 
sposobności pojawiających się w otoczeniu. Obszar analizowany jest w korzystnej 
sytuacji – posiada wiele atutów umożliwiających wykorzystanie pojawiających się 
w otoczeniu trendów, mogących poprawić sytuację mieszkańców. Korzystny splot 
uwarunkowań zewnętrznych może nie trwać długo, stąd konieczne jest podjęcie 
zdecydowanych działań, niewskazana jest bierność. 
 

4.2.4 Najsilniejsze czynniki i relacje 

Z poszczególnych macierzy SWOT/TOWS wyodrębniono najsilniejsze relacje, 
które wskazują, jakie z czynników mogą się okazać kluczowymi dla rozwoju 
obszaru.  
 
Wśród silnych stron najbardziej znaczącymi są: walory przyrodnicze (S2) i walory 
antropogeniczne obszaru (S5). Potencjał oprzeć można także na czystym 
środowisku naturalnym obszaru (S4) oraz aktywności mieszkańców (S8). Należy 
także zwrócić na niedogodności związane z peryferyjnym położeniem (W1) i stan 
infrastruktury drogowej (W2), które mogą hamować rozwój analizowanego 
rejonu. Barierą może się okazać słaba kondycja ekonomiczna większości 
gospodarstw domowych funkcjonujących w gminach (W10).  
 
Z kolei szansę dla rozwoju, skutkującego zwiększeniem dochodów mieszkańców 
obszaru objętego badaniem, stanowi rosnące zapotrzebowanie na usługi 
turystyczno-rekreacyjne wśród polskiego społeczeństwa, a przede wszystkim 
moda na agroturystykę, dla rozkwitu której obszar posiada dogodne warunki (O1 i 
O3). Pewne zagrożenie osłabiające potencjał obszaru stanowi słaba kondycja 
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finansów publicznych i samorządowych, wpływająca na niedoinwestowanie 
obszaru (T5). Czynnikiem, który może utrudnić realizację działań 
prorozwojowych obszaru mogą być negatywne tendencje w społeczności 
objawiające się zniechęceniem i apatią, a wynikające przede wszystkim z 
bezrobocia i ubożenia (T6, T8). Poważnym zagrożeniem będzie także sezonowość 
ruchu turystycznego (T1), skutkująca sezonowością dochodów ludności 
zajmującej się lub zatrudnionej w usługach turystycznych. Jednak problem ten 
dotyka całą branżę turystyczną, nie tylko w tym regionie.  
 
Z analizy najsilniejszych relacji wynikają swego rodzaju rozwiązania cząstkowe, 
które można wykorzystać w planowaniu strategicznym dla terenu. Szczegółowy 
opis relacji zawiera Tabela 4.17.  
 

Tabela 4.17 Najsilniejsze relacje między czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi 

Relacja Opis i znaczenie relacji 

S2 – O1 

S2 – O2 

S2 – O3 

Walory przyrodnicze obszaru mogą być wykorzystane jako atrakcja turystyczna, szczególnie w 
ruchu agroturystycznym. W obecnych czasach ludzie wyjeżdżający na urlop (szczególnie 
pracujący w miastach) szukają ciszy, spokoju i odpoczynku od zgiełku miasta. Jednocześnie 
jednak zależy im na umiarkowanym, standardowym poziomie usług. Warto podjąć działania 
promujące analizowany obszar jako miejsce dla wypoczynku agroturystycznego. Czyste zasoby 
przyrodnicze stwarzają również korzystne uwarunkowania dla rozwoju coraz popularniejszego 
rolnictwa ekologicznego. Warto rozważyć, czy mimo gleb IV i V klasy bonitacyjnej tego typu 
rolnictwo nie powinno być rozwijane. 

S5 – O1 

S5 – O3 

S5 – O6 

Walory antropogeniczne wynikające przede wszystkim z unikalnego dziedzictwa kulturowego i 
historycznego obszaru oraz atmosfery kresowości mogą stanowić podstawę oferty turystycznej, 
która uzupełniałaby ofertę walorów przyrodniczych. Korzystna byłaby więc promocja tych 
zasobów, które podniosłyby atrakcyjność już istniejącej oferty turystycznej obszaru. Warto 
rozpatrzyć także możliwość wypromowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego jako wizytówki 
analizowanego rejonu. 

S8 – O1 

S8 – O3 

S8 – T6 

S8 – T4 

Zaangażowanie mieszkańców może pozwolić na wychwycenie sposobności pojawiających się w 
otoczeniu. Władze lokalne powinny spróbować wykorzystać ten atut i wspierać mieszkańców, 
uświadamiać ich w zakresie szans do wykorzystania, podpowiadać kierunki zaangażowania 
wysiłków. Aktywna postawa obywateli może osłabiać negatywne nastroje społeczne, marazm i 
ogólne zniechęcenie społeczeństwa. 

S4 – T1 

S4 – T2 

Stosunkowo czyste środowisko naturalne na badanym obszarze może stanowić element 
przyciągający turystów. W sytuacji, kiedy walory kulturowe czy baza turystyczna będą nawet na 
poziomie nieco niższym od średniego poziomu w innych rejonach, czysta, dziewicza przyroda 
nadal będzie stanowić unikatowy element oferty turystycznej ze względu na swoją rzadkość. 
Konieczne są działania zmierzające do utrzymania niskiego poziomu zanieczyszczeń, np. 
rozpowszechnienie przydomowych oczyszczalni ścieków, uporządkowanie gospodarki odpadami 
komunalnymi.  

W1 – T1 

W1 – T8 

W1 – T9 

Badany obszar położony jest na wschodnim krańcu kraju, w sporej odległości od ważnych 
szlaków komunikacyjnych. Skutkuje to m.in. tym, iż osoby odwiedzające te ziemie przyjeżdżają 
celowo, a nie zatrzymują się „przejazdem”. Wskazane jest w związku z tym położenie nacisku na 
promocję atrakcji obszaru. 
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Relacja Opis i znaczenie relacji 

W2 – O1 

W2 – O3 

W2 – O9 

Słabo rozwinięta sieć połączeń drogowych (brak ważnych szlaków komunikacyjnych 
przebiegających przez obszar) oraz niezadowalający stan techniczny istniejącej infrastruktury 
drogowej wpływa na dostępność regionu dla turystów i potencjalnych inwestorów oraz 
mieszkańców. Konieczne są nakłady finansowe na remonty, modernizacje i budowę dróg. 
Pewnym rozwiązaniem mogą się okazać środki zewnętrzne (w tym środki UE), jednak w 
budżecie lokalnym konieczne będzie zabezpieczenie środków na wkład własny. 

W10 – O3 

W10 – O8 

W10 – T1 

Największą słabością obszaru jest słaba kondycja ekonomiczna większości gospodarstw 
domowych w gminach. Skutkuje to m.in. tym, iż mieszkańcy nie inwestują w prowadzone 
gospodarstwa rolne czy agroturystyczne. Wpływa to niekorzystnie także na skłonność do 
podejmowania ryzyka i szukania szans w innych sferach przedsiębiorczości. Ludzie nie myślą 
strategicznie, ograniczają się do krótkiego horyzontu czasowego. Ograniczone możliwości 
finansowe gospodarstw domowych pośrednio skutkują utrudnionym „startem” młodym 
pokoleniom. Nie pozostaje to także bez wpływu na budżety samorządów analizowanych gmin. 

O1 – S2 

O1 – S5 

O3 – S2 

O3 – S5 

Ogólna tendencja w społeczeństwie polegająca na wzroście zapotrzebowania na usługi 
turystyczno-rekreacyjne, w tym spore zainteresowanie agroturystyką, staje się szansą, którą 
regiony o takich atutach jak analizowany obszar mogą wykorzystać. Starania w tym kierunku 
powinny zostać podjęte tym bardziej, że w tym rejonie już istnieje pewne zagospodarowanie 
turystyczne (głównie agroturystyczne). Należy rozpatrzyć, czy wystarczą działania promocyjne, 
czy konieczna okaże się rozbudowa istniejącej bazy w celu wzmocnienia jej konkurencyjności. 

O6 – S1 

O6 – S9 

Wykorzystanie sąsiedztwa granicy kraju z dwoma innymi państwami powinno ułatwić współpracę 
przygraniczną. Zintensyfikowanie tego typu współpracy może obejmować sferę kulturalną, 
społeczną i gospodarczą. Tego typu działalnością zajmuje się Stowarzyszenie Euroregion BUG. 
Korzystne mogłoby się okazać otwarcie przejścia granicznego we Włodawie. Zwiększyłoby to 
znacznie ruch przepływający przez obszar. 

T1 – W1 

T1 – W5 

T1 – W6 

Właściwie każde badania rynku turystycznego potwierdzają, iż ruch na tym rynku ma charakter 
sezonowy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przerwa wakacyjna wypada właśnie w 
miesiącach letnich i to właśnie ze względu na zajęcia szkolne największy ruch przypada na lipiec 
i sierpień. Poza tym wypoczynek podczas dobrej, słonecznej pogody (kąpiele, opalanie, 
zwiedzanie) nie wymaga wielu przedsięwzięć. Sezonowość ruchu turystycznego stanowi jednak 
poważne zagrożenie dla wszystkich prowadzących działalność związaną z obsługą turystów i dla 
zatrudnionych w tego rodzaju usługach, szczególnie, jeśli jest to jedyne źródło dochodów. Tym 
bardziej wskazana jest intensyfikacja działań promujących obszar jako miejsca wypoczynku i 
rekreacji, aby środki zarobione w sezonie pozwoliły przetrwać do następnego sezonu. Można się 
także pokusić o stworzenie oferty na sezon zimowy, jednak jest on zawsze znacznie krótszy niż 
sezon letni. 

T5 – S1 

T5 – S8 

T5 – S9 

Słaba kondycja finansów publicznych w kraju stanowi barierę również w analizowanym obszarze. 
Wszelkie działania rozwojowe (m.in. wspieranie rozwoju turystyki) wymagają pewnego zaplecza 
infrastrukturalnego. Ograniczone środki budżetowe wpływają na zahamowanie inwestycji. 
Oczywiście środki mogą być pozyskane ze źródeł zewnętrznych (w tym funduszy UE), jednak 
konieczne jest zabezpieczenie środków na wkład własny, których samorządy mogą nie posiadać. 
Pewnym rozwiązaniem mogą być kredyty i pożyczki. 

T6 – S6 

T8 – S8 

Negatywne tendencje w społeczeństwie sprawiają, że ludzie są zniechęceni, nie angażują się w 
sprawy lokalne. Zjawisko to może się udzielać mieszkańcom analizowanego terenu. Ludzie mogą 
popaść w marazm, będą zdemotywowani i niechętni podejmowaniu inicjatyw. Może to skutkować 
tym, że mieszkańcom będzie zależeć jedynie na utrzymaniu status quo, a nie będą podejmować 
działań prorozwojowych. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy. 
 
 

4.3 Podsumowanie 
Przeprowadzona analiza strategiczna SWOT/TOWS dla obszaru trzech gmin 
wiejskich: Włodawy, Woli Uhruskiej i Hańska wykazała, iż obszar posiada dobre 
uwarunkowania rozwoju ze szczególnym naciskiem na subprodukt turystyczny 
obszaru. Aktualne trendy w otoczeniu i uwarunkowania zewnętrzne stwarzają 
szanse rozwoju właśnie w tej branży. Wskazana jest strategia agresywna (zwana 
inaczej maxi - maxi), polegająca z jednej strony na maksymalizowaniu 
wykorzystania atutów obszaru, a z drugiej strony – maksymalizowaniu 
wykorzystania sposobności w otoczeniu. Powinny zostać podjęte aktywne 
działania zmierzające do wykorzystania szansy, jaką daje popularność usług 
turystycznych (szczególnie agro- i ekoturystycznych), ponieważ nie wiadomo jak 
długo utrzyma się taki sprzyjający układ czynników zewnętrznych. Unikalne 
walory przyrodnicze i kulturalno-historyczne terenu analizowanych gmin powinny 
zostać wypromowane jako atrakcje turystyczne o zasięgu krajowym.  
 
Ważnym aspektem wydaje się być stworzenie oferty produktów regionalnych, 
które mogłyby być identyfikowane jako wizytówka obszaru. Działania powinny 
być tak ukierunkowane, by przeciętna rodzina szukająca miejsca na wakacyjny 
wyjazd miała świadomość, iż na wschodnim krańcu Polski jest miejsce, gdzie 
przyroda zapiera dech w piersiach, a atmosfera jest wyjątkowa i niepowtarzalna. 
Pozwoli to docenić posiadane zasoby mieszkańcom obszaru i jednocześnie 
odczuć płynące z nich korzyści. 
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5 Cele i planowany budżet ZSROW 
 

5.1 Tematy wiodące i cele strategiczne ZSROW 
Plany rozwoju w podejściu LEADER nie dotyczą wszystkich spraw i 
problemów występujących na danym terenie17. Zgodnie z wytycznymi dla 
konstruowania projektów w ramach programu LEADER+, istnieje konieczność 
ukierunkowania działań społeczności lokalnej na przynajmniej jeden z 
zaproponowanych przez Komisję Europejską kierunków rozwoju ZSROW. W 
okresie programowania 2000-2006 określone zostały cztery tematy wiodące 
ZSROW: 

• Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu 
podniesienia konkurencyjności produktów i usług na obszarach wiejskich 

• Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 
• Podnoszenie wartości lokalnych produktów, zwłaszcza przez ułatwianie 

małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym 
działaniom 

• Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału 
obszarów należących do sieci Natura 2000 

 
Wyboru kierunku działania ZSROW Poleskiej Doliny Bugu dokonała Grupa 
Robocza pracująca nad strategią (por. 5.4.1 Grupa Robocza – s. 117) podczas 
warsztatów strategicznych. Biorąc pod uwagę przedstawione wyniki analizy 
SWOT, potencjał obszaru oraz zidentyfikowane potrzeby społeczności lokalnej, 
Grupa Robocza wybrała do wdrażania czwarty temat wiodący ZSROW: 
 

Kierunki działania / Tematy wiodące ZSROW 

 
Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych,  

w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000 
 

 
 
Określono również wizję i misję działania Lokalnej Grupy Działania „Poleska 
Dolina Bugu”.  
 
Wizja stanowi określanie pożądanego stanu docelowego dla instytucji, 
terytorium lub społeczności w perspektywie kilku-, kilkunastu lat. Powinna 
odpowiadać na pytania: 

• jak powinna wyglądać rzeczywistość za kilka lat? 
• jak powinna funkcjonować nasza społeczność lokalna? 

 

                                                 
17 R. Kamiński, K. Kwatera, Jak budować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilotażowego 
Programu Leader+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Działania, Fundacja Fundusz Współpracy, 
Warszawa, listopad 2005 r., s. 15, 47-48. 
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Misja jest natomiast systemem wartości, którymi będzie się kierowała Lokalna 
Grupa Działania w osiąganiu stanu określonego w wizji. Misja powinna 
odpowiadać na następującej pytania: 

• czym będziemy się kierowali dążąc do osiągnięcia wizji? 
• jaki jest sens naszego działania? 

 
W toku konsultacji przyjęto następującą wizję i misję LGD: 
 

Wizja rozwoju obszaru objętego ZSROW 

 
Poleska Dolina Bugu – atrakcyjny turystycznie obszar słynący z nieskażonej przyrody,  

gościnności mieszkańców, kultywowania tradycji kresowych i rolnictwa ekologicznego. 
 

 

Misja Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu” 

 
Pamiętając o swoich wielokulturowych korzeniach oraz bazując na walorach nieskażonej przyrody 

 i aktywności mieszkańców regionu, koordynujemy działania wielu partnerów  
na rzecz uczynienia z naszego regionu jednego z najlepiej rozwiniętych  

obszarów turystycznych wschodniej Polski. 
 

 
Realizacja wizji – stanu docelowego, do którego osiągnięcia swoimi działaniami 
chce się przyczynić Lokalna Grupa Działania, można osiągnąć jedynie poprzez 
realizację wielu komplementarnych zestawów działań, które zorganizować można 
wokół kilku celów strategicznych – celów długookresowych. Mając na względzie 
kierunki rozwoju ZSROW oraz nakreśloną wizję obszaru objętego strategią 
wyodrębniono trzy zasadnicze cele strategiczne. Są nimi: 
 

Cele strategiczne ZSROW 

 
A. Intensyfikacja wykorzystania posiadanych walorów turystycznych obszaru 
B. Umocnienie i promocja turystycznego wizerunku obszaru 
C. Rozszerzenie i podniesienie jakości oferty turystycznej obszaru 

 
 
Powyższe cele strategiczne sformułowano w oparciu o określone i pogrupowane 
cele operacyjne. Wynikają one wprost z potrzeb (problemów) społeczności 
lokalnej zidentyfikowanych przez Grupę Roboczą, biorącą udział w tworzeniu 
strategii. 
 
Szczegółową hierarchię celów (strategicznych i operacyjnych), które tworzą 
podstawę niniejszej strategii, przedstawia Rysunek 5.1. Na schemacie umieszczono 
również propozycje projektów/zadań tworzących ZSROW, które poprzez 
przyczynianie się do osiągania celów operacyjnych, służą docelowo realizacji 
celów strategicznych i obranego kierunku rozwoju obszaru. 
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Rysunek 5.1 Schemat realizacji kierunku rozwoju ZSROW Poleskiej Doliny Bugu 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym obszarów Natura 2000 

Tematy wiodące / kierunki rozwoju ZSROW 

Cele strategiczne 

Cele operacyjne 

Projekty 

A. Intensyfikacja wykorzystania posiadanych  
walorów turystycznych obszaru 

• Ułatwienie dostępu do wiedzy o walorach obszaru 
aktorom rozwoju lokalnego 

• Wykorzystanie potencjału twórczości ludowej 
• Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie 

doświadczenia z zakresu działalności turystycznej 
• Wypracowanie pozytywnego nastawienia 

mieszkańców do regionu i ruchu turystycznego 
•

B. Umocnienie i promocja  
turystycznego wizerunku obszaru 

C. Rozszerzenie i podniesienie jakości  
oferty turystycznej obszaru 

• Poprawa postrzegania regionu jako atrakcyjnego 
turystycznie 

• Podniesienie jakości usług informacji turystycznej 
• Zwiększenie skuteczności polityki promocyjnej 

obszaru 

• Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości w branży 
turystycznej i okołoturystycznej 

• Wydłużenie sezonu turystycznego 
• Podniesienie poziomu usług kulturalnych  

i rekreacyjnych 
• Ochrona potencjału przyrodniczego i kulturowego 

obszaru 
• Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych 

i kulturowych obszaru 

Inwentaryzacja zasobności 
infrastrukturalnej, kulturowej, 

przyrodniczej i historycznej obszaru 

Działalność 
edukacyjno-
informacyjna 

Wyjazdy 
studialne do 
krajów UE 

Opracowanie jednolitego 
graficznego systemu 

informacji turystycznej 

Stworzenie 
internetowej bazy usług 
turystycznych obszaru 

Wypromowanie 
nowych imprez 

masowych 

Udział w targach 
promujących 

region 

Wydanie materiałów 
promocyjnych  

i informacyjnych 

Wstępne studium 
wykonalności budowy 
stoku narciarskiego 

Opracowanie 
biznesplanu stworzenia 

Szlaku Trzech Kultur 

Opracowanie koncepcji 
stworzenia Szlaku 

Poleskiej Doliny Bugu 

Wstępne studium 
wykonalności utworzenia 

pola golfowego 

Analiza możliwości wyznaczenia nowych 
kąpielisk oraz zbadanie potencjału 

uzdrowiskowego regionu 

Koncepcja wykorzystania 
walorów rzek obszaru dla 
rozwoju turystyki aktywnej 
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5.2 Projekty ZSROW 
Określenie szczegółowego budżetu ZSROW w rozbiciu na etapy i sześć kategorii 
kosztów zgodnie z Instrukcją sporządzania ZSROW wymaga szczegółowego 
zaplanowania działań (projektów), w które zamierza się włączyć Lokalna Grupa 
Działania. Identyfikację szczegółowych projektów planowanych do realizacji w 
ramach Schematu II PPL+ dokonała Grupa Robocza składająca się z 
przedstawicieli społeczności lokalnej trzech gmin objętych ZSROW. W toku prac 
członkowie Grupy Roboczej zawiązali Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”. 
 

Rodzaje projektów 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i działalność Lokalnej Grupy 
Działania nie ma zastępować ani dublować zadań i kompetencji innych instytucji 
(np. zadań gmin w zakresie ochrony zdrowia, edukacji czy infrastruktury 
technicznej), lecz ma stanowić ich uzupełnienie i odpowiedź na potrzeby i 
oddolną inicjatywę społeczności lokalnej. Projekty zaproponowane w ramach 
niniejszej strategii mają charakter przekrojowy i skupiają się wokół tematów, które 
łączą działania i interesy różnych środowisk – partnerów18. Projekty te mają 
również charakter wielosektorowy dotyczący sfery gospodarczej, społecznej i 
ochrony środowiska.  
 
Wśród wielu propozycji projektowych wybrano 14 projektów (zadań) do 
realizacji w ramach Schematu II PPL+: 

• Inwentaryzacja zasobności infrastrukturalnej, kulturowej, przyrodniczej i 
historycznej obszaru 

• Działalność edukacyjno-informacyjna 
• Opracowanie jednolitego graficznego systemu informacji turystycznej 
• Stworzenie internetowej bazy usług turystycznych obszaru 
• Wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych 
• Wypromowanie nowych imprez masowych 
• Udział w targach promujących region 
• Wyjazdy studialne do krajów UE 
• Wstępne studium wykonalności budowy stoku narciarskiego na górze 

„Róźniówka” w Woli Uhruskiej 
• Opracowanie koncepcji stworzenia Szlaku Poleskiej Doliny Bugu 
• Opracowanie biznesplanu stworzenia Szlaku Trzech Kultur (wycieczki 

cabriobusem) 
• Wstępne studium wykonalności (biznesplan) utworzenia pola golfowego 
• Koncepcja wykorzystania walorów rzek obszaru dla rozwoju turystyki 

aktywnej 
• Analiza możliwości wyznaczenia nowych kąpielisk na obszarze gmin oraz 

zbadanie potencjału uzdrowiskowego regionu 
 

                                                 
18 W ramach opisu każdego z zaproponowanych projektów ZSROW w kolumnie Partnerzy / podmioty 
uczestniczące we wdrażaniu przedstawiono głównych partnerów zaangażowanych w realizację projektu oraz 
główne grupy korzystające z jego realizacji. 
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Realizacja powyższych zadań przez Lokalną Grupę Działania wymagała będzie 
prowadzenia również intensywnej działalności administracyjno-operacyjnej. 
Zakres związanych z tym działań został opisany w części Działalność bieżąca (s. 
111). 
 

Determinanty wyboru projektów 

Podczas formułowania projektów/zadań do ZSROW oprócz zidentyfikowanych 
potrzeb społeczności lokalnej kierowano się także regułami związanymi z 
realizacją projektów wynikających z założeń PPL+ oraz ogólnych zasad Programu 
LEADER. Do najważniejszych tego rodzaju czynników, które wpłynęły na wybór 
projektów, należały: 

• ograniczenie podmiotowe odnoszące się do instytucji wdrażających 
zadania w ramach Schematu II PPL+ - podmiotem wdrażającym projekty w 
ramach ZSROW może być tylko LGD (brak możliwości regrandingu), 

• ograniczenia rodzajów kosztów kwalifikowalnych (brak kosztów 
inwestycyjnych), 

• krótki okres wdrażania strategii. 
 
Pierwsze ograniczenie wynikało z różnic pomiędzy regułami wdrażania programu 
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej LEADER+ w „starych” krajach UE, a systemem 
stworzonym na potrzeby Pilotażowego Programu LEADER+. W krajach „starej 15”. 
lokalne grupy działania posiadają możliwość przyjmowania wniosków o wsparcie 
projektów zgodnych z zaplanowaną strategią od podmiotów z obszaru swojego 
działania (organizacje pozarządowe, samorządy, przedsiębiorcy i in.). Po 
weryfikacji takich wniosków LGD ma prawo przyznać wnioskodawcy środki na 
realizację projektu (dofinansowanie). Dodatkowo LGD może samodzielnie 
realizować własne projekty.  
 
W Polsce w ramach Schematu II PPL+ nie istnieje możliwość przekazywania 
grantów dla innych podmiotów na działalność zgodną ze strategią. 
Wszystkie zadania zaplanowane w niniejszej ZSROW będą zatem realizowane 
przez LGD przy zachowaniu przepisów o zamówieniach publicznych.  
 
Innym kluczowym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze 
projektów/zadań do ZSROW było ograniczenie dot. rodzajów kosztów 
kwalifikowalnych projektów (brak kosztów inwestycyjnych w katalogu kosztów 
kwalifikowalnych). Działania inwestycyjne opierające się na rezultatach 
zrealizowanych projektów ZSROW mogą zostać podjęte przez partnerów w 
ramach własnej działalności (w tym mogą zostać dofinansowane z innych źródeł 
– w tym UE), bądź po części wsparte w przyszłości w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej LEADER (nowa perspektywa finansowa 2007-2013), gdzie 
możliwości działania LGD będą prawdopodobnie znacznie szersze.  
 
Specyfika Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych w ramach 
Pilotażowego Programu LEADER+ związana z bardzo krótkim okresem 
wdrażania ZSROW (na obecnych warunkach – de facto do końca 2007 r. – 
początku 2008 r.) w porównaniu z właściwą perspektywą programowania 
rozwoju, która powinna mieć charakter kilku- a nawet kilkunastoletni sprawia, że 
przedstawiony program działań ma raczej charakter planu operacyjnego (ok. 1 – 
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1,5 roku) niż strategii19. Jednakże projekty wybrane do realizacji w ramach 
ZSROW Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu” otwierają szerokie 
możliwości na realizację zadań służących rozwojowi obszaru wiejskiego gmin 
Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk w kolejnym okresie programowania budżetu 
UE (por. 5.3.4 Trwałość projektów – s. 115). Wybór kierunków wiodących oraz 
celów strategicznych został oparty na założeniu prowadzenia niniejszego 
kierunku rozwoju w kolejnej perspektywie programowania budżetu i 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (2007-2013). 
 
Podczas wyboru projektów i planowania wdrażania ZSROW zachowano 
wszystkie cechy programu LEADER+ tj.: oddolna budowa strategii, duże 
zaangażowanie społeczności lokalnej w tym procesie oraz zintegrowany i 
promujący partnerstwo międzysektorowe charakter projektów przyjętych w 
strategii. 
 
W dalszej części opracowania przedstawiono opisy zakresu każdego z projektów, 
problemy, które stały u podstaw identyfikacji projektów, cel bezpośredni 
projektów, posiadany potencjał w zakresie realizacji projektów oraz określenie 
partnerów/podmiotów uczestniczących we wdrożeniu projektów. 
 

                                                 
19 Ibidem, s. 16. 
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Tabela 5.1 Propozycje projektowe do ZSROW „Poleskiej Doliny Bugu” 

Lp. Nazwa projektu 
Problemy, które stały 

u podstaw 
identyfikacji projektu 

Cel bezpośredni 
projektu 

Zakres projektu (w ramach Schematu II PPL+) 
Posiadany potencjał 
w zakresie projektu 

Partnerzy / 
podmioty 

uczestniczące  
we wdrażaniu 

1. Inwentaryzacja 
zasobności 
infrastrukturalnej, 
kulturowej, 
przyrodniczej 
i historycznej 
obszaru 

 

• Niedostateczny 
poziom rozwoju 
usług informacji 
turystycznej 

• Niedostateczna 
promocja regionu 

• Niewykorzystany 
potencjał twórczości 
ludowej 

• Niewykorzystany 
potencjał produktów 
regionalnych 

Podniesienie 
wiedzy 
społeczności 
lokalnej o swojej 
specyfice oraz 
ułatwienie 
dostępu do tej 
wiedzy 
zainteresowanym 
stronom 

Projekt polega na szczegółowym zinwentaryzowaniu informacji o potencjale, 
atrakcjach i ciekawostkach z obszaru gmin „Poleskiej Doliny Bugu”, w tym 
dotyczących m.in.: 

• bazy turystycznej i okołoturystycznej (rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej),  

• usług (w tym w szczególności dla turystów),  

• walorów przyrodniczych i antropogenicznych, 

• legend, podań historycznych, historii regionu, 

• tradycji lokalnych,  

• potraw i wyrobów regionalnych,  

• twórców ludowych,  

• przewodników itp.  

Bardzo istotnym założeniem jest postawienie na bardzo dużą szczegółowość 
oraz aktualność opisu poszczególnych aspektów (w tym w zależności od 
przedmiotu opisu: adresy, telefony, fotografie, koncepcje rozwoju itp.) 

Zinwentaryzowany materiał stanowił będzie podstawę realizacji kolejnych 
projektów, m.in. stworzenia internetowej bazy usług turystycznych obszaru, 
koncepcji Szlaku Doliny Bugu, opracowania profesjonalnej mapy turystycznej 
obszaru i innych materiałów promocyjno-informacyjnych oraz generowaniu nowej 
oferty dla turystów (np. warsztatów z rękodzieła ludowego).  

Działania w ramach projektu mają służyć usystematyzowaniu oferty lokalnej i 
ułatwieniu dostępu do informacji stronom zainteresowanym wzbogacaniem oferty 
wypoczynkowej dla swoich klientów (m.in. właścicielom gospodarstw 
agroturystycznych). 

• Rozproszone 
opracowania oraz 
bazy danych 
dotyczące 
potencjału i 
walorów obszaru 

• LGD,  

• zewnętrzni 
realizatorzy 
zadań,  

• ośrodki kultury,  

• muzea,  

• twórcy ludowi,  

• rzemieślnicy,  

• koła gospodyń 
wiejskich,  

• właściciele 
gospodarstw 
agroturystycznych
, pensjonatów i 
infrastruktury 
sportowo-
rekreacyjnej, 
przedsiębiorcy 
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Lp. Nazwa projektu 
Problemy, które stały 

u podstaw 
identyfikacji projektu 

Cel bezpośredni 
projektu 

Zakres projektu (w ramach Schematu II PPL+) 
Posiadany potencjał 
w zakresie projektu 

Partnerzy / 
podmioty 

uczestniczące  
we wdrażaniu 

2. Działalność 
edukacyjno-
informacyjna 

• Mała liczba 
nowopowstających 
obiektów/miejsc 
noclegowych 

• Niski standard 
istniejącej bazy 
noclegowej 

• Niedostateczny 
poziom rozwoju 
usług 
przewodnickich 

• Niewykorzystany 
potencjał twórczości 
ludowej 

• Niedostateczne 
wykorzystanie 
istniejącej bazy 
turystycznej w 
okresie pomiędzy 
sezonem letnim i 
zimowym 

• Zmniejszania się 
atrakcyjności 
walorów 
przyrodniczych i 
krajobrazowych 

Podniesienie 
jakości 
oferowanych 
usług dla 
turystów, 
zwiększenie oferty 
lokalnej poprzez 
stymulowanie 
rozwoju 
działalności 
turystycznej i 
okołoturystycznej 
na obszarze PDB 
oraz kultywowanie 
tradycji ludowych 

Działalność edukacyjno-informacyjna LGD polegała będzie na organizacji 
(przygotowanie koncepcji szkoleń, określenie grup docelowych, rekrutacja 
uczestników) i przeprowadzeniu szkoleń i warsztatów dla aktorów rozwoju 
lokalnego PDB. Zakres działań obejmować może m.in.: 

• szkolenia marketingowe mające na celu skuteczniejsze pozyskiwanie turystów 
i podnoszenie jakości ich obsługi – dla gestorów bazy turystycznej (obecnych i 
potencjalnych) 

• warsztaty dot. współpracy mające na celu zintegrowanie działań gestorów 
bazy turystycznej w celu pozyskiwania kolejnych segmentów klientów – dla 
gestorów bazy turystycznej (obecnych i potencjalnych) 

• szkolenia przewodnickie mające na celu zwiększenie oferty usług 
przewodnickich na obszarze PDB – dla potencjalnych przewodników po 
Poleskiej Dolinie Bugu 

• szkolenia uświadamiające wagę estetyki środowiska lokalnego – dla 
mieszkańców 

• zajęcia szkolne dot. walorów przyrodniczych i kulturowych gmin, np. w formie 
„zielonych lekcji” – dla uczniów  

• warsztaty twórczości ludowej (pokazowo-edukacyjne) mające stymulować 
działania służące kultywowaniu tradycji ludowych oraz rozszerzeniu oferty i 
poprawy dostępności do twórczości ludowej wśród mieszkańców i turystów – dla 
turystów i mieszkańców 

• potencjał ludzki 
(LGD w roli 
animatora działań, 
twórcy ludowi) 

• baza lokalowa 

• LGD,  

• zewnętrzni 
realizatorzy 
zadań,  

• twórcy ludowi,  

• KGW,  

• stowarzyszenia,  

• ośrodki kultury 
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Lp. Nazwa projektu 
Problemy, które stały 

u podstaw 
identyfikacji projektu 

Cel bezpośredni 
projektu 

Zakres projektu (w ramach Schematu II PPL+) 
Posiadany potencjał 
w zakresie projektu 

Partnerzy / 
podmioty 

uczestniczące  
we wdrażaniu 

3. Opracowanie 
jednolitego 
graficznego 
systemu 
informacji 
turystycznej 

• Niedostateczny 
poziom rozwoju 
usług informacji 
turystycznej 

• Niedostateczna 
promocja regionu 

Poprawa 
postrzegania 
regionu jako 
atrakcyjnego 
turystycznie 
poprzez spójny 
system informacji 
turystycznej 

Projekt polega na opracowaniu koncepcji jednolitego systemu graficznego 
informacji turystycznej w rozumieniu technicznym z wykorzystaniem logo 
turystycznego „Poleska Dolina Bugu” i zasadami systemu identyfikacji wizualnej 
regionu. Koncepcja obejmować powinna projekty rozwiązań graficznych (oraz 
lokalizacji – tam gdzie to niezbędne) m.in. dla: 

• oznakowania punktów informacji turystycznej (w tym wystrój wnętrza) 

• folderów, albumów, ulotek promocyjnych i informacyjnych, 

• stron internetowych promujących region, 

• tablic informacyjnych,  

• map obszaru (kieszonkowych i tablic),  

• oznakowania szlaków turystycznych,  

• oznakowania gospodarstw agroturystycznych, 

• prezentowania na targach turystycznych, imprezach okolicznościowych, 
jarmarkach. 

Stworzony system graficzny informacji turystycznej wykorzystany zostanie 
podczas tworzenia internetowej bazy usług turystycznych obszaru, wydawania 
materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz organizacji imprez na obszarze 
PDB i udziału LGD w targach turystycznych/ludowych. 

• Logo turystyczne 
„Poleska Dolina 
Bugu” wraz z 
systemem 
identyfikacji 
wizualnej regionu  

• LGD,  

• zewnętrzni 
realizatorzy 
zadań,  

• samorządy,  

• właściciele i 
zarządzający 
infrastrukturą 
turystyczną i 
okołoturystyczną 
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Lp. Nazwa projektu 
Problemy, które stały 

u podstaw 
identyfikacji projektu 

Cel bezpośredni 
projektu 

Zakres projektu (w ramach Schematu II PPL+) 
Posiadany potencjał 
w zakresie projektu 

Partnerzy / 
podmioty 

uczestniczące  
we wdrażaniu 

4. Stworzenie 
internetowej bazy 
usług 
turystycznych 
obszaru 

• Niedostateczny 
poziom rozwoju 
usług informacji 
turystycznej 

• Niedostateczna 
promocja regionu 

Ułatwienie 
dostępu do 
informacji 
turystycznej oraz 
umożliwienie 
prezentacji oferty 
dla 
zainteresowanych 
stron 

Projekt polega na stworzeniu internetowej bazy usług turystycznych Poleskiej 
Doliny Bugu (stworzenie nowej platformy internetowej bądź 
wykorzystanie/rozwinięcie istniejących rozwiązań). Wymaga to identyfikacji i 
skoordynowania oferty trzech gmin (w tym ustalenie wspólnego kalendarza 
imprez). Baza powinna zawierać m.in.: 

• wykaz kwater z możliwością rezerwacji on-line,  

• mapę obszaru, 

• kalendarz imprez,  

• wykaz przewodników,  

• wykaz osób świadczących usługi w zakresie organizacji kuligów i innych 
form spędzania wolnego czasu,  

• wykaz łowisk,  

• opis atrakcji turystycznych obszaru itp. 

Zasadniczym aspektem projektu jest zapewnienie aktualności informacji 
prezentowanych w bazie (w zakresie odpowiedzialności Biura Stowarzyszenia). 

• sezonowe punkty 
informacji 
turystycznej 

• rozproszone 
informacje dot. 
usług 
turystycznych 
zlokalizowanych 
na obszarze 
poszczególnych 
gmin 

• LGD,  

• zewnętrzni 
realizatorzy 
zadań,  

• gestorzy bazy 
turystycznej i 
usług 
turystycznych,  

• stowarzyszenie 
agroturystyczne 
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Lp. Nazwa projektu 
Problemy, które stały 

u podstaw 
identyfikacji projektu 

Cel bezpośredni 
projektu 

Zakres projektu (w ramach Schematu II PPL+) 
Posiadany potencjał 
w zakresie projektu 

Partnerzy / 
podmioty 

uczestniczące  
we wdrażaniu 

5. Wydanie 
materiałów 
promocyjnych 
i informacyjnych 

• Niedostateczny 
poziom rozwoju 
usług informacji 
turystycznej 

• Niedostateczna 
promocja regionu 

Zwiększenie 
skuteczności 
dotarcia do 
potencjalnego 
turysty i 
zachęcenia go do 
odwiedzenia 
obszaru PDB. 

Projekt koncentruje się na przygotowaniu i wydaniu atrakcyjnych materiałów 
promocyjnych i informacyjnych dot. oferty turystycznej „Polskiej Doliny Bugu” oraz 
określeniu i realizacji właściwej polityki dystrybucyjnej. W pracach 
wykorzystane zostaną dane uzyskane podczas inwentaryzacji zasobności 
obszaru, logo Poleskiej Doliny Bugu oraz system graficzny informacji turystycznej. 
Materiały promocyjne i informacyjne obejmować mogą m.in.: 

• opracowanie profesjonalnej mapy turystycznej obszaru,  

• przygotowanie billboardu oraz przeprowadzenie kampanii billboardowej,  

• przygotowanie dużych banerów z logiem turystycznym regionu 
wykorzystywanych podczas imprez masowych, targów itp.,  

• opracowanie i wydanie multimedialnych płyty CD,  

• opracowanie i wydanie wspólnego informatora turystycznego, folderów, 
albumów,  

• opracowanie i produkcja tanich gadżetów promujących region 

• Logo turystyczne 
„Poleska Dolina 
Bugu” wraz z 
systemem 
identyfikacji 
wizualnej regionu 

• LGD,  

• zewnętrzni 
realizatorzy 
zadań,  

• samorządy,  

• gestorzy bazy 
turystycznej i 
usług 
turystycznych,  

• stowarzyszenie 
agroturystyczne,  

• władze PPN i 
SPK 
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Lp. Nazwa projektu 
Problemy, które stały 

u podstaw 
identyfikacji projektu 

Cel bezpośredni 
projektu 

Zakres projektu (w ramach Schematu II PPL+) 
Posiadany potencjał 
w zakresie projektu 

Partnerzy / 
podmioty 

uczestniczące  
we wdrażaniu 

6. Wypromowanie 
nowych imprez 
masowych 

• Niedostateczna 
promocja regionu 

• Niewykorzystany 
potencjał twórczości 
ludowej 

• Zmniejszanie się 
atrakcyjności 
walorów 
przyrodniczych 
i krajobrazowych 

Zwiększenie 
oferty 
rozrywkowej dla 
mieszkańców 
i turystów 

Projekt obejmuje przygotowanie koncepcji nowych imprez promujących region 
oraz ich organizację i przeprowadzenie. Imprezy będą służyły promocji obszaru, 
kultywowaniu tradycji ludowych i prezentacji oferty regionu. Wykorzystane mogą 
zostać propozycje zawarte w Koncepcji Rozwoju Produktów Turystycznych 

„Polesie – naturalny wybór”.. 

Nowe imprezy wpisywać się będą we wspólny kalendarz dotychczasowych 
wydarzeń cyklicznych.  

Działaniami towarzyszącymi organizacji nowych imprez mogą być konkursy 
promujące poziom estetyki gospodarstw i posesji, czy konkursy wiedzy dla dzieci i 
młodzieży dot. walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych gmin. 

• doświadczenia w 
organizacji tego 
typu imprez 

• LGD,  

• zewnętrzni 
realizatorzy 
zadań,  

• twórcy ludowi,  

• KGW,  

• gospodarstwa 
agroturystyczne,  

• stowarzyszenia,  

• ośrodki kultury,  

• zespoły 
folklorystyczne 
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Lp. Nazwa projektu 
Problemy, które stały 

u podstaw 
identyfikacji projektu 

Cel bezpośredni 
projektu 

Zakres projektu (w ramach Schematu II PPL+) 
Posiadany potencjał 
w zakresie projektu 

Partnerzy / 
podmioty 

uczestniczące  
we wdrażaniu 

7. Udział w targach 
promujących 
region 

• Niedostateczna 
promocja regionu 

• Niewykorzystany 
potencjał twórczości 
ludowej 

Wzmocnienie 
informacji na 
zewnątrz dot. 
walorów obszaru 
oraz rozszerzenie 
współpracy 
z podmiotami 
z branży 
turystycznej 

Projekt obejmuje prezentację oferty i walorów obszaru poprzez organizację i 
uczestnictwo aktorów rozwoju lokalnego działających na obszarze PDB w targach 
turystycznych i ludowych. 

Przygotowanie do uczestnictwa w targach wymaga opracowania koncepcji 
udziału, która powinna zawierać szeroki opis możliwości uczestnictwa wraz z 
gotowymi sposobami aplikowania poszczególnych instrumentów promocji (np. opis 
stanowiska targowego – w tym koncepcja graficzna, możliwe elementy 
przyciągające uwagę (np. degustacje), występy zespołów folklorystycznych, 
przygotowanie i druk materiałów informacyjnych i promocyjnych dot. obszaru i 
oferty podmiotów działających na jego terenie). 

W ramach projektu zorganizowany (sfinansowany) zostanie ponadto udział w 
targach – koszty wynajmu powierzchni, druku materiałów informacyjnych, 
przejazdu itd. (liczba targów w zależności od zakresu udziału i rodzaju wybranych 
targów). Z punktu widzenia potencjalnych rynków klientów, szczególnie atrakcyjny 
wydaje się udział targach w Warszawie, Katowicach i Lublinie. 

• potencjał 
podmiotów, które 
będą brały udział 
w targach 

• LGD,  

• zewnętrzni 
realizatorzy 
zadań,  

• twórcy ludowi,  

• KGW,  

• właściciele i 
zarządzający 
bazą turystyczną,  

• gospodarstwa 
agroturystyczne,  

• stowarzyszenia,  

• ośrodki kultury,  

• zespoły 
folklorystyczne 
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Lp. Nazwa projektu 
Problemy, które stały 

u podstaw 
identyfikacji projektu 

Cel bezpośredni 
projektu 

Zakres projektu (w ramach Schematu II PPL+) 
Posiadany potencjał 
w zakresie projektu 

Partnerzy / 
podmioty 

uczestniczące  
we wdrażaniu 

8. Wyjazdy studialne 
do krajów UE 

• Mała liczba 
nowopowstających 
obiektów/miejsc 
noclegowych 

• Niski standard 
istniejącej bazy 
noclegowej 

• Niedostateczne 
wykorzystanie 
istniejącej bazy 
turystycznej w 
okresie pomiędzy 
sezonem letnim i 
zimowym 

• Niedostateczny 
poziom rozwoju 
usług 
gastronomicznych 

• Słaby rozwój 
przedsiębiorczości 
w branży 
turystycznej i 
okołoturystycznej 
(usługi dla turystów, 
handel) 

• Niski poziom 
współpracy 
przygranicznej 

Poznanie i 
adaptacja dobrych 
praktyk w 
działalności LGD i 
jej partnerów w 
zakresie rozwoju 
działalności 
turystycznej na 
obszarze „Polskiej 
Doliny Bugu” 

Niniejszy projekt obejmował będzie organizację i finansowanie wyjazdów 
studialnych (zagranicę) w ramach współpracy z Lokalnymi Grupami Działania 
posiadającymi doświadczenia w realizacji projektów odnoszących się do 
kluczowych kierunków rozwoju określonych w ZSROW „Poleskiej Doliny Bugu” 
wyłaniających się z głównych problemów obszaru tj. niedostateczne wykorzystanie 
istniejącej bazy turystycznej w okresie pomiędzy sezonem letnim i zimowym, mała 
liczba nowopowstających obiektów/miejsc noclegowych, niski standard istniejącej 
bazy noclegowej, niedostateczny poziom rozwoju handlu, usług cywilizacyjnych, 
usług gastronomicznych, słaby rozwój przedsiębiorczości w branży turystycznej i 
okołoturystycznej (usługi dla turystów, handel).  

Doświadczenia zdobyte podczas wizyt studialnych stanowiły będą podstawę 
usprawniania działania LGD oraz identyfikacji szczegółowych przedsięwzięć, 
które mogą realizowane przez LGD PDB w kolejnym okresie programowania 
funduszy UE.  

• Wieloletnie 
doświadczenia 
gmin w 
kontaktach z 
partnerami 
zagranicznymi 

• LGD „Poleska 
Dolina Bugu”,  

• partnerzy 
zagraniczni 
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Lp. Nazwa projektu 
Problemy, które stały 

u podstaw 
identyfikacji projektu 

Cel bezpośredni 
projektu 

Zakres projektu (w ramach Schematu II PPL+) 
Posiadany potencjał 
w zakresie projektu 

Partnerzy / 
podmioty 

uczestniczące  
we wdrażaniu 

9. Wstępne studium 
wykonalności 
z elementami 
biznes planu 
budowy stoku 
narciarskiego 
na górze 
„Róźniówka” 
w Woli Uhruskiej 

• Słabe 
wykorzystanie 
turystycznego 
sezonu zimowego 

• Niedostateczny 
poziom rozwoju 
usług kulturalnych i 
rekreacyjnych 

• Słaby rozwój 
przedsiębiorczości 
w branży 
turystycznej i 
okołoturystycznej 
(usługi dla turystów, 
handel) 

Poznanie 
zasadności i 
wykonalności 
realizacji 
inwestycji 
polegającej na 
budowie stoku 
narciarskiego 
wraz z wyciągiem 
na górze 
„Różniówka” w 
Woli Uhruskiej 

Opracowanie wstępnego studium wykonalności / biznesplanu inwestycji 
obejmującego m.in.: 

• analizę możliwości technicznych i prawnych,  

• ocenę przydatności stoku dla celów narciarskich,  

• określenie zakresu i kosztów niezbędnych prac (wariantowo),  

• określenie możliwych form zarządzania obiektem,  

• określenie krytycznej liczby użytkowników stoku przy różnych wariantach 
cenowych,  

• analizę możliwości lokowania usług dodatkowych (wypożyczalnia sprzętu, 
obsługa gastronomiczna, parkingi, szkółki narciarskie itp.),  

• określenie wstępnych koncepcji technicznych wyciągu (optymalny rodzaj 
wyciągu) – w tym koszty eksploatacji i przepustowość,  

• określenie wymaganej infrastruktury technicznej do obsługi wyciągu wraz z 
kosztami pozyskania i eksploatacji (ratraki, armatki śnieżne itp.),  

• oszacowanie niezbędnego zatrudnienia,  

• określenie średniej długości sezonu umożliwiającego użytkowanie stoku,  

• określenie możliwości finansowania inwestycji 

• uporządkowana 
własność stoku 

• potencjalna 
jednostka do 
obsługi stoku 
(GOSiR w Woli 
Uhruskiej) 

• możliwości 
obsługi 
wygenerowanego 
ruchu 
turystycznego 

• LGD,  

• samorządy 
(głównie Gmina 
Wola Uhruska),  

• Akademia 
Rolnicza w 
Lublinie,  

• zewnętrzni 
wykonawcy prac,  

• przedsiębiorcy 
zainteresowani 
udziałem w 
przedsięwzięciu 
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Lp. Nazwa projektu 
Problemy, które stały 

u podstaw 
identyfikacji projektu 

Cel bezpośredni 
projektu 

Zakres projektu (w ramach Schematu II PPL+) 
Posiadany potencjał 
w zakresie projektu 

Partnerzy / 
podmioty 

uczestniczące  
we wdrażaniu 

10. Opracowanie 
koncepcji 
stworzenia Szlaku 
Poleskiej Doliny 
Bugu 

• Niedostateczny 
poziom rozwoju 
szlaków 
turystycznych 

• Niedostateczny 
poziom rozwoju 
usług kulturalnych i 
rekreacyjnych 

Podniesienie 
atrakcyjności 
turystycznej 
obszaru i 
wykorzystanie 
posiadanego 
potencjału 
przyrodniczo-
kulturowego 
poprzez 
zwiększenie 
możliwości 
aktywnego 
spędzania 
wolnego czasu 
przez turystów  

Projekt polega na opracowaniu koncepcji zintegrowania i uzupełnienia 
istniejących odcinków szlaków turystycznych na obszarze objętym ZSROW i 
utworzenia w pasie od Hanny do Woli Uhruskiej Szlaku Poleskiej Doliny Bugu. 
Szlak oferować ma wiele możliwości podróżowania po obejmującym go obszarze. 
Koncepcja szlaku powinna zawierać m.in.: 

• wyznaczenie szlaku (odcinki szlaków pieszych, rowerowych, konnych, 
narciarstwa biegowego),  

• projekty rozmieszczenia oznakowania,  

• wskazania punktów ciekawych historii i zdarzeń,  

• lokalizacje istniejących i pożądanych wież widokowych oraz miejsc 
biwakowych, wiat, przystanków, tablic informacyjnych (oraz ich zawartości 
merytorycznej). 

Podczas prac wykorzystane będą wyniki inwentaryzacja zasobności 
infrastrukturalnej, kulturowej, przyrodniczej i historycznej obszaru. 

• Podstawowe 
oznakowanie z 
wytyczeniem 
części odcinków 
szlaków 

• LGD,  

• zewnętrzni 
realizatorzy 
zadań,  

• samorządy,  

• właściciele 
terenów przez 
które przebiegają 
szlaki 
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Lp. Nazwa projektu 
Problemy, które stały 

u podstaw 
identyfikacji projektu 

Cel bezpośredni 
projektu 

Zakres projektu (w ramach Schematu II PPL+) 
Posiadany potencjał 
w zakresie projektu 

Partnerzy / 
podmioty 

uczestniczące  
we wdrażaniu 

11. Opracowanie 
biznesplanu 
stworzenia Szlaku 
Trzech Kultur 
(wycieczki 
cabriobusem) 

• Niedostateczny 
poziom rozwoju 
szlaków 
turystycznych 

• Niedostateczny 
poziom rozwoju 
usług kulturalnych 
i rekreacyjnych 

Rozszerzenie 
oferty dla turystów 
w oparciu 
o bogatą 
wielokulturową 
historię obszaru 

Opracowanie ma służyć określeniu możliwości prawnych i organizacyjnych 
przygotowania cabriobusu (autobusu przerobionego na pojazd bez dachu), 
oferującego turystom w dni pogodne możliwość zwiedzania regionu. Podczas 
wycieczki na pokładzie autobusu obecny byłby przewodnik opowiadający (z 
wykorzystaniem zainstalowanego nagłośnienia) historię miejsc i obszarów, przez 
które przejeżdżałby cabriobus. Koncepcja stworzenia Szlaku Trzech Kultur 
obejmowała będzie również m.in.:  

• wytyczenie możliwych tras cabriobusu (kilka tras wycieczek o różnych 
długościach przejazdu),  

• określenie niezbędnych nakładów na przygotowanie trasy cabriobusu 
(wariantowo) – np. tablic informacyjnych, 

• oszacowanie kosztów przygotowania cabriobusu do ruchu, 

• plan finansowy operowania cabriobusu dla różnych wariantów cenowych i 
tras, 

• plan promocji usługi. 

Podczas prac wykorzystane będą wyniki inwentaryzacji zasobności 
infrastrukturalnej, kulturowej, przyrodniczej i historycznej obszaru. 

• bogata 
wielokulturowa 
historia regionu 
z zachowanymi 
pamiątkami 
występowania 
wielu kultur 

• przewodnicy 

• LGD,  

• zewnętrzni 
realizatorzy 
zadań,  

• samorządy,  

• przedsiębiorcy 
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Lp. Nazwa projektu 
Problemy, które stały 

u podstaw 
identyfikacji projektu 

Cel bezpośredni 
projektu 

Zakres projektu (w ramach Schematu II PPL+) 
Posiadany potencjał 
w zakresie projektu 

Partnerzy / 
podmioty 

uczestniczące  
we wdrażaniu 

12. Wstępne studium 
wykonalności 
(biznesplan) 
utworzenia pola 
golfowego 

• Niedostateczny 
poziom rozwoju 
usług kulturalnych 
i rekreacyjnych 

Poznanie 
zasadności i 
wykonalności 
budowy pola 
golfowego 

Projekt obejmuje opracowanie wstępnej analizy zasadności i wykonalności 
lokalizacji pola golfowego na obszarze objętym ZSROW. Przygotowana w 
ramach projektu ekspertyza powinna zawierać przynajmniej: 

• określenie uwarunkowań prawnych (własnościowych) i organizacyjnych 
utworzenia pola, 

• wskazanie wariantów lokalizacyjnych i wielkości pól (grup docelowych) 

• określenie potencjalnego popytu na usługi pola względem poszczególnych 
grup docelowych, 

• analizę możliwości organizacyjnych oraz stan zagospodarowania 
turystycznego regionu stanowiącego zaplecze noclegowo-gastronomiczne dla 
potencjalnych golfiarzy oraz wskazanie koniecznych prac inwestycyjnych w 
tym zakresie i związane z nimi nakłady 

• określenie szacunkowej wielkości nakładów oraz potencjalnych źródeł 
finansowania budowy pola i jego eksploatacji (biznes plan – część finansowa) 

• zainteresowanie 
pomysłem wśród 
właścicieli 
terenów 
posiadających 
potencjał w 
kierunku 
utworzenia pola 
golfowego 

• LGD,  

• zewnętrzni 
realizatorzy 
zadań,  

• samorządy,  

• właściciele 
gruntów,  

• przedsiębiorcy 
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Lp. Nazwa projektu 
Problemy, które stały 

u podstaw 
identyfikacji projektu 

Cel bezpośredni 
projektu 

Zakres projektu (w ramach Schematu II PPL+) 
Posiadany potencjał 
w zakresie projektu 

Partnerzy / 
podmioty 

uczestniczące  
we wdrażaniu 

13. Koncepcja 
wykorzystania 
walorów rzek 
obszaru dla 
rozwoju turystyki 
aktywnej 

• Niedostateczny 
poziom rozwoju 
usług kulturalnych i 
rekreacyjnych 

• Niedostateczne 
wykorzystanie 
walorów 
przyrodniczych i 
turystycznych na 
rzecze Bug 

Poznanie 
zasadności i 
wykonalności 
utworzenia 
oznakowanych 
tras kajakowych 
na małych 
rzekach regionu, 
budowy stanic 
kajakowych na 
Bugu oraz 
uruchomienia 
„żeglugi” rzecznej 
na Bugu 

Projekt polega na opracowaniu koncepcji (ekspertyzy) rozwoju turystyki aktywnej 
w oparciu o potencjał wód płynących na obszarze objętym ZSROW. Potencjalne 
kierunki rozwoju w tej sferze obejmować mogą: 

• utworzenie oznakowanych tras kajakowych na małych rzeczkach 
przepływających przez obszar Poleskiej Doliny Bugu (m.in. Włodawka, 
Tarasienka posiadające duże walory dla uprawiania kajakarstwa) wraz z 
niezbędną infrastrukturą,  

• budowy przystani i stanic kajakowych na Bugu, 

• uruchomienia „żeglugi” rzecznej dla celów turystycznych na Bugu (małe 
łodzie, tratwy z cichym napędem akumulatorowym umożliwiające płynięcie w 
górę rzeki) na odcinku Wola Uhruska – Stulno – Zbereże – „trójstyk” Dubnik – 
Włodawa. 

Ekspertyza powinna obejmować m.in.: 

• wytyczenie tras i opracowanie systemu oznakowania, 

• wstępne projekty drewnianych mostków, systemu zastawek i tam na 
małych rzekach regionu (dla zapewnienia pływania w całym sezonie 
kajakowym), 

• określenie optymalnych lokalizacji przystani, stanic kajakowych, miejsc 
cumowania, parkingów, 

• ocenę możliwości utworzenia dróg wodnych do jeziora Świtaź i 
kajakowego przejścia granicznego podczas sezonu turystycznego, 

• wskazanie niezbędnych dróg dojazdowych,  

• analizę uwarunkowań prawnych, własnościowych i możliwości 
organizacyjnych, 

• określenie wstępnych kosztów prac inwestycyjnych, utrzymania drożności tras 
i konserwacji infrastruktury oraz możliwych źródeł finansowania inwestycji i 
eksploatacji systemu, 

• biznesplan funkcjonowania „żeglugi” na Bugu. 

• rzeki o dużych 
walorach dla 
uprawiania 
kajakarstwa 

• doświadczenia ze 
sporadycznie 
organizowanych 
spływów 
kajakowych 

• opracowania dot. 
rzeki Bug 

• LGD,  

• zewnętrzni 
realizatorzy 
zadań,  

• samorządy,  

• właściciele koryt 
rzek i nadbrzeży,  

• straż graniczna,  

• strona ukraińska i 
białoruska  

• przedsiębiorcy 
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Lp. Nazwa projektu 
Problemy, które stały 

u podstaw 
identyfikacji projektu 

Cel bezpośredni 
projektu 

Zakres projektu (w ramach Schematu II PPL+) 
Posiadany potencjał 
w zakresie projektu 

Partnerzy / 
podmioty 

uczestniczące  
we wdrażaniu 

14. Analiza 
możliwości 
wyznaczenia 
nowych kąpielisk 
oraz zbadanie 
potencjału 
uzdrowiskowego 
regionu 

• Eutrofizacja jezior 

• Niedostateczny 
poziom rozwoju 
plaż i kąpielisk 

• Zmniejszania się 
atrakcyjności 
walorów 
przyrodniczych i 
krajobrazowych 

Zrozumienie 
zjawisk 
eutroficznych w 
zbiornikach 
wodnych obszaru, 
stworzenie 
możliwości 
dalszego 
zagospodarowani
a turystycznego 
zbiorników 
wodnych na 
obszarze gmin 
oraz zdobycie 
wiedzy nt. 
potencjału 
uzdrowiskowego 
regionu 

Projekt obejmuje trzy obszary zainteresowania: 

• analiza zjawisk fizyko-chemicznych i biologicznych w zbiornikach wodnych 
(eutrofizacja) 

• ekspertyza dot. możliwości wyznaczenia nowych kąpielisk na obszarze 
trzech gmin 

• analiza potencjału uzdrowiskowego regionu. 

Analiza zjawisk eutroficznych obejmowała będzie przeprowadzenie badań 
naukowych dot. przyczyn postępowania tego zjawiska w zbiornikach wodnych 
na obszarze gmin (szczególnie w Jeziorze Glinki, na starorzeczu Bugu w Woli 
Uhruskiej i na rzece Krzemiance w okolicach Hańska) oraz wskazania 
potencjalnych działań służących poprawie stanu zbiorników (koncepcja 
rewitalizacji zbiorników wodnych oraz związanych z nią kosztów).  

Ponadto analiza obejmować powinna również zbadanie możliwości lokalizacji 
nowych kąpielisk na obszarze objętym ZSROW. Działania te mają służyć 
stworzeniu nowych wysokiej klasy kąpielisk poza Jeziorem Białym. Głównymi 
elementami analizy powinny być m.in.: 

• uwarunkowania prawno-własnościowe związane z wyznaczeniem kąpielisk, 

• uwarunkowania przyrodnicze i sanitarne lokalizacji kąpielisk,  

• kolizje z przepisami regulującymi działalność na obszarach chronionych, 

• wskazanie działań służących przeciwdziałaniu obniżaniu się wód 
gruntowych, 

• określenie działań koniecznych do utworzenia kąpielisk oraz oszacowanie 
związanych z nimi nakładów, 

• wskazanie podmiotów, w których gestii jest stworzenie kąpielisk, 

• ocena potencjalnego wpływu nowych (lub powiększonych) kąpielisk na 
stan wód.  

Projekt obejmuje ponadto analizę potencjału uzdrowiskowego regionu 
(potwierdzenie lub zanegowanie informacji dot. m.in. występowania 
wysokiego stężenia jodu w powietrzu, właściwości leczniczych 
występujących w regionie borowin oraz występowania oraz właściwości 
związków srebra w wodach stojących regionu). 

• analizy SANEPID-
u 

• opracowania dot. 
rzeki Bug 

• opracowania dot. 
stanu wód na 
obszarach 
chronionych 
(SPK, PPN, PPK) 

• potencjalne 
lokalizacje 
kąpielisk 

• niepotwierdzone 
informacje o 
walorach 
uzdrowiskowych 
regionu 

• LGD,  

• zewnętrzni 
realizatorzy 
działań,  

• SANEPID,  

• użytkownicy wód,  

• właściciele 
terenów objętych 
analizą,  

• samorządy 
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Działalność bieżąca 

Działalność bieżąca Lokalnej Grupy Działania realizowana będzie przez Biuro 
Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”. 
 
Planuje się zatrudnienie w drodze konkursu Kierownika Biura LGD, który 
będzie pełnił rolę Menedżera ZSROW. Menedżer strategii odpowiedzialny 
będzie m.in. za funkcjonowanie biura, bieżące zarządzanie projektami zawartymi 
w ZSROW, zapewnienie obsługi prawnej i księgowej LGD, promocję ZSROW, 
utworzenie i utrzymanie strony internetowej LGD, monitoring projektu, 
rozliczanie projektu. Nadzór merytoryczny nad działaniami Biura LGD 
sprawował będzie Zarząd LGD. 
 
W miarę możliwości finansowych dla sprawniejszej organizacji zadań służących 
wdrożeniu 14 projektów zaplanowanych w ZSROW planuje się zatrudnienie 
asystenta/asystentów Kierownika Biura. Menedżer ZSROW oraz pozostali 
pracownicy (asystent/asystenci) działać będą w oparciu o przygotowany zakres 
czynności. Projekt przewiduje również podniesienie kwalifikacji zatrudnionych 
przez LGD osób poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach (zarządzanie 
projektami, umiejętności interpersonalne). 
 
Koszty w ramach działalności bieżącej obejmowały będą m.in. doposażenie 
biura stowarzyszenia (zestawy komputerowe, ksero, drukarka, fax, meble 
biurowe), bieżące utrzymanie biura (m.in. energia, korespondencja, telefony, 
internet), obsługę księgową i prawną funkcjonowania LGD, ubezpieczenie 
działalności, wynagrodzenia pracowników oraz diety, koszty szkoleń oraz 
promocję projektu i ZSROW. 
 
 

5.3 Uzasadnienie wyboru tematu wiodącego, celów strategicznych i projektów 
 

5.3.1 Sposób konsultacji wyboru tematu wiodącego i celów strategicznych 

Wybór tematów wiodących, celów strategicznych oraz projektów opierał się na 
wynikach dokonanych analiz potencjału rozwoju obszaru Poleskiej Doliny Bugu 
(por. 4 Analiza SWOT obszaru objętego ZSROW – s. 76) oraz wskazaniach, 
opiniach, dyskusji i konsultacjach z uczestnikami Grupy Roboczej 
pracującej nad stworzeniem ZSROW i powołaniem LGD (por. 5.4.1 Grupa 
Robocza – s. 117 oraz 9 Wyniki sesji planowania strategicznego – s. 151).  
 

5.3.2 Uzasadnienie wyboru tematów wiodących 

Wybór kierunku rozwoju ZSROW – Wykorzystanie zasobów naturalnych i 
kulturowych, w tym obszarów Natura 2000 – posiada swoje uzasadnienie w 
bogactwie przyrodniczym i kulturowym tego obszaru (por. 2.1.2 Uwarunkowania 
przyrodnicze/środowiskowe – s. 31, Sieć ”Natura 2000” – s. 31 oraz 2.1.3 
Uwarunkowania kulturowe – s. 39). Istnieje możliwość intensywniejszego 
wykorzystania tego potencjału głównie w dziedzinie agroturystyki oraz turystyki 
aktywnej. Efektywne wykorzystanie tego potencjału może przyczynić się rozwoju 
gospodarczego i restrukturyzacji rolnictwa na obszarze wiejskim Poleskiej Doliny 
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Bugu, a co za tym idzie podniesieniu jakości życia jej mieszkańców. Istotnym 
działaniem związanym z walorami kulturowymi jest również uchronienie przed 
zapomnieniem istniejącego dziedzictwa kulturowego obszaru.  
 
Ponadto działania w sferze rozwoju turystyki i agroturystyki w oparciu o 
wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych są wiodącymi kierunkami 
rozwoju określonymi w lokalnych politykach strategicznych gmin (por. 6.3 
ZSROW a strategie rozwoju lokalnego – s. 138). Działania te wpisują się również w 
koncepcje rozwoju obszaru objętego ZSROW określone na szczeblu regionalnym 
(por. 6.2 ZSROW a strategie rozwoju regionalnego – s. 130). 
 

5.3.3 Uzasadnienie wyboru celów strategicznych i operacyjnych oraz projektów 

Szczegółowa identyfikacja celów strategicznych i operacyjnych strategii opierała 
się na wynikach analizy SWOT obszaru dokonywanej przez Grupę Roboczą oraz 
eksperckiej analizy SWOT/TOWS, przeprowadzonej przez konsultantów firmy 
LEM Projekt Sp. z o.o. W wyniku tych analiz wskazano najsilniejsze czynniki 
determinujące (wspomagające lub ograniczające) rozwój obszaru. Szczegółowa 
analiza powiązań pomiędzy kluczowymi czynnikami rozwoju pozwoliła określić 
najsilniejsze relacje, które powinny być uwzględnione podczas kreowania 
kierunków rozwoju i celów strategicznych (por. 4.2.4 Najsilniejsze czynniki i relacje – 
s. 87). Wskazała również zalecany typ strategii – strategia typu agresywnego – 
co oznacza, iż rozwój obszaru zależeć będzie od umiejętności wykorzystania 
silnych stron obszaru i sprzyjających możliwości zewnętrznych (por. 4.2.3 Wybór 
kierunku rozwoju (strategii) – s. 86). 
 
Określenie projektów oraz szczegółowych celów operacyjnych służących realizacji 
celów strategicznych opierało się na identyfikacji potrzeb społeczności 
lokalnej w poszczególnych grupach tematycznych (rodzajów problemów i 
potrzeb społeczności lokalnej – por. 9 Wyniki sesji planowania strategicznego – s. 151) 
dokonanej przez uczestników Grupy Roboczej podczas warsztatów 
strategicznych. Podczas określania szczegółowego zakresu projektów brano pod 
uwagę uwarunkowania Programu LEADER w Polsce (por. Determinanty wyboru 
projektów – s. 95). 
 
Tabela 5.2 oraz Tabela 5.3 opisują relację pomiędzy projektami ZSROW a 
wykorzystaniem mocnych stron i szans oraz przeciwdziałaniem słabym stronom i 
zagrożeniom rozwoju wskazanym przez uczestników warsztatów strategicznych. 
Znakiem „+” wskazano te czynniki, które dzięki realizacji ZSROW są 
bezpośrednio wykorzystywane lub względem których podejmowane są 
bezpośrednie działania zaradcze, zaś znakiem „-” te czynniki, na które nie wpływa 
realizacja ZSROW. Oznaczeniem „+ / -” wskazano te czynniki, które są 
wykorzystywane lub na które wpływa realizacja strategii, lecz konieczne jest 
podjęcie dodatkowych działań nie ujętych w zakresie proponowanych projektów 
dla pełnego wykorzystania danego czynnika lub przeciwdziałania jego 
negatywnym skutkom (por. 5.3.4 Trwałość projektów – s. 115).  
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Tabela 5.2 Realizacja ZSROW a czynniki wewnętrzne 

Wskazany czynnik 

Czynnik 
istotny 

z punktu 
widzenia 
ZSROW 

SILNE STRONY 

Położenie geograficzne (sąsiedztwo z Ukrainą i Białorusią; Euroregion BUG, granica UE) + 

Walory przyrodnicze (jeziora, dolina Bugu, lasy, bogata fauna i flora) + 

Obszary objęte ochroną prawną (parki i rezerwaty) + 

Czyste środowisko naturalne + 

Walory antropogeniczne obszaru (zabytki, ślady przenikania się wpływów wielu kultur) + 

Kultywowanie tradycji ludowych (twórcy ludowi) + 

Gościnność mieszkańców + 

Inicjatywa i zaangażowanie mieszkańców + 

Potencjał wolnych zasobów ludzkich + / - 

Korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego + / - 

SŁABE STRONY 

Peryferyjność położenia geograficznego (w stosunku do ważnych szlaków komunikacyjnych, 
przygraniczność) 

- 

Niedostateczny rozwój infrastruktury drogowej (słabo rozwinięta sieć dróg dojazdowych oraz wewnątrz 
obszaru) 

- 

Brak przejścia granicznego we Włodawie - 

Stosunkowo niski standard części ośrodków wczasowych + / - 

Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura towarzysząca (służąca m.in. wydłużaniu sezonu turystycznego) + / - 

Niewystarczająco rozwinięta oferta terenów rekreacyjnych (np. ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, 
szlaków konnych, obiektów sportowych) 

+ 

Słabe oznakowanie obszaru (dróg, atrakcji turystycznych, szlaków turystycznych) + 

Słabo rozwinięta oferta produktów regionalnych + / - 

Postępujący proces eutrofizacji jezior + 

Zła kondycja ekonomiczna większości gospodarstw domowych - 

Słaba kondycja finansowa samorządów gmin i powiatu - 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 5.3 Realizacja ZSROW a czynniki zewnętrzne 

Wskazany czynnik 

Czynnik 
istotny 

z punktu 
widzenia 
ZSROW 

SZANSE 

Wzrost zapotrzebowania na usługi turystyczno-rekreacyjne w społeczeństwie + 

Moda na produkty rolnictwa ekologicznego + / - 

Wzrost popularności agroturystyki + 

Wzrost zamożności społeczeństwa + 

Zwiększenie wsparcia ze źródeł zewnętrznych (w tym funduszy UE) dla wschodnich województw oraz jego 
odpowiednie ukierunkowanie i wykorzystanie 

+ 

Umacnianie współpracy przygranicznej między regionami (w tym działalność Euroregionu BUG) + / - 

Sprzyjająca polityka państwa w zakresie wspierania działalności związanej z pielęgnowaniem tradycji 
regionalnych (np. ułatwienia w produkcji i sprzedaży produktów tradycyjnych) 

+ / - 

Restrukturyzacja terenów wiejskich + 

Otwarcie przejścia granicznego we Włodawie + / - 

Powstanie tras szybkiego ruchu przebiegających przez/w sąsiedztwie obszaru - 

ZAGROŻENIA 

Sezonowość usług turystycznych + / - 

Niekorzystne zmiany w preferencjach turystów (odejście od agro- i ekoturystyki) - 

Zanieczyszczenia wód i powietrza pochodzące z Ukrainy - 

Możliwość ograniczenia środków zewnętrznych na rozwój (z funduszy UE), w szczególności na rozwój 
obszarów wiejskich 

- 

Słaba kondycja finansów publicznych - 

Niechęć do podejmowania ryzyka w zakresie inicjowania nowych inwestycji - 

Bezrobocie, ubożenie społeczeństwa oraz zjawisko „dziedziczenia biedy” + / - 

Rosnąca apatia i marazm społeczeństwa (m.in. wskutek bezrobocia) + / - 

Odpływ młodych i wykształconych osób z terenu gminy do większych ośrodków miejskich lub za granicę - 

Pogorszenie stosunków politycznych z Ukrainą i/lub Białorusią - 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Jak można zaaobserwować działania zawarte w ZSROW bazują w sposób 
jednoznaczny na silnych stronach regionu oraz ukierunkowane są głównie 
na wykorzystanie nadarzających się w otoczeniu szans. Stanowi to sedno 
strategii o charakterze agresywnym (por. Tabela 4.16 Cztery główne typy strategii – 
s. 87). W pewnym stopniu przyczyniają się również do przezwyciężania słabych 
stron regionu. W najmniejszym stopniu ukierunkowane są na przeciwdziałanie i 
ochronę przez zagrożeniami płynącymi z otoczenia. 
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5.3.4 Trwałość projektów 

Projekty zaproponowane w ZSROW charakteryzują się dużą trwałością swoich 
produktów i możliwością rozwijania w przyszłości. Istotnym elementem ZSROW 
są projekty zawierające w swoim zakresie opracowywanie różnego rodzaju 
ekspertyz i koncepcji. Na ich bazie planuje się przeprowadzenie szeregu działań 
inwestycyjnych. Szczegółowy opis trwałości każdego z projektów ZSROW 
zawiera Tabela 5.4.  
 

Tabela 5.4 Perspektywy rozwoju i wykorzystania rezultatów projektów ZSROW 

Lp. Nazwa projektu Trwałość projektu (perspektywy rozwoju) 

1. Inwentaryzacja zasobności 
infrastrukturalnej, 
kulturowej, przyrodniczej i 
historycznej obszaru 

Zinwentaryzowanie oferty lokalnej stanowić może podstawę do wyodrębnienia 
jednego z lokalnych wyrobów jako produktu lokalnego/regionalnego, który służył 
będzie jako wizytówka obszaru w działaniach promocyjnych. W przypadku produktu 
spożywczego w dalszej perspektywie można rozważyć możliwość rozwinięcia 
produkcji tego typu produktów na szerszą skalę (przynajmniej oferowanie go na 
obszarze gmin – wymaga zainteresowania tego typu działalnością przedsiębiorców) 
oraz rejestracji produktu na liście produktów tradycyjnych i regionalnych). 

2. Działalność edukacyjno-
informacyjna 

Stymulowanie współpracy właścicieli bazy turystycznej i okołoturystycznej 
doprowadzić ma do stworzenia oraz promocji wspólnej oferty skierowanej do 
nowych segmentów odbiorców, którzy mogą przybywać na obszarze PDB w okresie 
jesiennym i zimowym (emeryci, uczniowie, studenci). W działania związane ze 
współpracą włączyć można ponadto biura podróży, które mogą pośredniczyć w 
sprzedaży nowego produktu turystycznego obszaru. 

Przeprowadzenie serii szkoleń i warsztatów edukacyjno-pokazowych odnoszących 
się do tradycji ludowych umożliwi również w najbliższej przyszłości oferowanie ich 
na zasadach komercyjnych turystom, a przez to rozwinięcie i uatrakcyjnienie oferty 
aktywnego spędzania wolnego czasu oraz stworzenie nowych źródeł utrzymania dla 
mieszkańców. 

3. Opracowanie jednolitego 
graficznego systemu 
informacji turystycznej 

Na podstawie przygotowanych projektów rozwiązań technicznych możliwe będzie w 
przyszłości spójne oznakowanie i urządzenie punktów informacji turystycznej, 
oznakowanie szlaków turystycznych i gospodarstw agroturystycznych oraz spójne 
prezentowanie wizerunku regionu podczas imprez, targów. 

4. Stworzenie internetowej 
bazy usług turystycznych 
obszaru 

Funkcjonowanie internetowej bazy usług turystycznych będzie kontynuowane po 
zakończeniu finansowania ze środków PPL+. Rozszerzana będzie możliwość 
komunikacji on-line klienta ze świadczącym usługi. 

5. Wydanie materiałów 
promocyjnych i 
informacyjnych 

Po zaktualizowaniu informacji wydawanie materiałów będzie mogło być w 
przyszłości wznawiane przy niskich kosztach. 

6. Wypromowanie nowych 
imprez masowych / targów / 
jarmarków 

Nowo wykreowane imprezy wejdą w kalendarz imprez cyklicznych organizowanych 
w kolejnych latach przy wykorzystaniu formuły i doświadczeń z poprzednich lat. 
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Lp. Nazwa projektu Trwałość projektu (perspektywy rozwoju) 

7. Udział w targach 
promujących region 

Projekt przewiduje m.in. przygotowanie koncepcji udziału w targach (w tym 
merytorycznej i graficznej). Wykorzystanie tej koncepcji wykracza poza okres 
bezpośredniego wdrażania projektu (np. koncepcja merytoryczna i graficzna udziału 
w targach będzie mogła być wykorzystywana wielokrotnie). 

8. Wyjazdy studialne do krajów 
UE 

Współpraca LGD z partnerami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi) z krajów 
UE rozszerzana może być również o współpracę transgraniczną w ramach 
Euroregionu BUG oraz Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” 
– szczególnie z Regionem Szackim (Ukraina). Głównym celem tej sfery aktywności 
LGD ma być stworzenie wspólnej oferty turystycznej obszaru Rezerwatu oraz 
lobbowanie za utworzenie turystycznego przejścia granicznego na obszarze PBD. 

9. Wstępne studium 
wykonalności z elementami 
biznes planu budowy stoku 
narciarskiego na górze 
„Róźniówka” w Woli 
Uhruskiej 

W przypadku wykazania, że inwestycja jest uzasadniona z punktu widzenia 
ekonomicznego oraz nie istnieją przeciwwskazania prawne i techniczne, możliwe 
będzie rozpoczęcie realizacji inwestycji po wcześniejszym porozumieniu Gminy z AR 
w Lublinie (właściciel terenu). Inwestorem może gmina oraz podmioty prywatne 
zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu 
na stoku (np. wypożyczalnie sprzętu, punkty gastronomiczne) – dokument stanowić 
może podstawę zainteresowania partnerów w partycypacji w kosztach realizacji 
inwestycji. Oprócz działań związanych z infrastrukturą techniczną, niezbędne będzie 
również przeprowadzenie działań szkoleniowych. 

10. Opracowanie koncepcji 
stworzenia Szlaku Poleskiej 
Doliny Bugu 

Stworzenie koncepcji rozwoju szlaków turystycznych umożliwi w przyszłości budowę 
nowych ścieżek, oznakowania i punktów przystankowych zgodnie z przyjętymi 
założeniami. Głównymi inwestorami w tej mierze będą samorządy lokalne.  

11. Opracowanie biznesplanu 
stworzenia Szlaku Trzech 
Kultur (wycieczki 
cabriobusem) 

Opracowanie ma stanowić materiał zachęcający potencjalnego inwestora (np. PKS 
we Włodawie lub prywatnego przewoźnika) realizacją pomysłu (przygotowanie 
odpowiedniego pojazdu – cabriobusu oraz oferowanie usługi turystom). 

12. Wstępne studium 
wykonalności (biznesplan) 
utworzenia pola golfowego 

W przypadku pozytywnych wyników przeprowadzonej analizy, w przyszłości 
konieczne byłoby przygotowanie projektu budowlanego dla optymalnej opcji, 
pozyskanie odpowiednich decyzji oraz podjęcie działań inwestycyjnych. Pożądane 
byłoby zaangażowanie w finansowanie tych działań środków zewnętrznych (np. 
funduszy strukturalnych) oraz środków prywatnych. 

13. Koncepcja wykorzystania 
walorów rzek obszaru dla 
rozwoju turystyki aktywnej 

W oparciu o wyniki analiz przygotowane zostaną projekty techniczne, dokonane 
niezbędne uzgodnienia formalno-prawne (w tym ze stroną ukraińską i białoruską) 
oraz w dalszej kolejności prace inwestycyjne. Realizacja części inwestycyjnej 
projektu wymaga zaangażowania środków prywatnych, publicznych i zewnętrznych. 

W przypadku projektu uruchomienia „żeglugi” dla celów turystycznych na Bugu 
niezbędne będzie ponadto przygotowanie projektów przystani, ich budowa, zakup 
sprzętu pływającego oraz przygotowanie niezbędnego personelu do obsługi 
turystycznej w ramach „żeglugi”. 

Bieżące zarządzanie „żeglugą” może być prowadzone przez podmiot prywatny bądź 
miejscowe OSiR-y. 
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Lp. Nazwa projektu Trwałość projektu (perspektywy rozwoju) 

14. Analiza możliwości 
wyznaczenia nowych 
kąpielisk na obszarze gmin 
oraz zbadanie potencjału 
uzdrowiskowego regionu 

Dla wskazanych w analizie optymalnych miejsc lokalizacji nowych kąpielisk 
niezbędne będzie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (projekty, raporty, 
uzgodnienia, decyzje), na podstawie której można będzie przeprowadzić działania 
inwestycyjne. Realizacja prac inwestycyjnych wymaga zaangażowania środków 
prywatnych, publicznych i zewnętrznych. Poznanie przyczyn zachodzących zjawisk 
eutrofizacji oraz sposób zahamowania i odwrócenia tego procesu umożliwi w 
najbliższej przyszłości rewitalizację najbardziej zeutrofizowanych zbiorników. Czyste 
zbiorniki stworzą możliwość lokalizacji kolejnych kąpielisk, przez co zwiększą 
atrakcyjność turystyczną obszaru. Ewentualne potwierdzenie występowania 
potencjału uzdrowiskowego na badanym obszarze umożliwi w przyszłości rozwój 
turystyki uzdrowiskowej i wykorzystanie tego waloru w polityce promocyjnej obszaru. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
W przyszłości oprócz wymienionych powyżej możliwości kontynuacji i 
wykorzystania rezultatów zadań, istnieje duży potencjał kreowania całkowicie 
nowych projektów w ramach założonych kierunków rozwoju ZSROW i 
określonych celów strategicznych: 

• Intensyfikacja wykorzystania posiadanych walorów turystycznych obszaru 
• Umocnienie i promocja turystycznego wizerunku obszaru 
• Rozszerzenie i podniesienie jakości oferty turystycznej 

 
Cele te opierają się na kluczowych czynnikach rozwoju obszaru, więc mają 
charakter celów długookresowych z możliwościami ich realizacji i rozwijania w 
kolejnej perspektywie finansowej funduszy UE (2007-2013) – w szczególności, 
gdy katalog kosztów kwalifikowalnych będzie mógł obejmować również koszty 
inwestycyjne. 
 
 

5.4 Partnerstwo 
 

5.4.1 Grupa Robocza 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich jest wynikiem prac Grupy 
Roboczej składającej się z mieszkańców gmin Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk 
oraz osób działających/pracujących na tym terenie zainteresowanych rozwojem 
obszaru Poleskiej Doliny Bugu. Łącznie w pracach Grupy Roboczej uczestniczyły 
73 osoby reprezentujące społeczność lokalną (mieszkańców) oraz sektor 
prywatny, społeczny (pozarządowy) i publiczny na obszarze objętym 
ZSROW (patrz Tabela 5.5). Grupa Robocza pracowała w okresie grudzień 2005 r. 
– marzec 2006 r. w ramach dziesięciu spotkań (konferencji, dwóch seminariów i 
siedmiu warsztatów) moderowanych przez konsultantów firmy LEM Projekt 
Sp. z o.o. Poniżej przedstawiono zakresy merytoryczne poszczególnych sesji 
strategicznych:  

• 15 grudnia 2005 r. (4h) – Seminarium inauguracyjne: przedstawienie 
celów i założeń projektu, zasad funkcjonowania Inicjatywy Wspólnotowej 
LEADER+ i Pilotażowego Programu LEADER+, zdefiniowanie 
partnerstwa i Lokalnej Grupy Działania, prezentacja przykładów 
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projektów LEADER w Europie, omówienie zasad opracowywania 
ZSROW 

• 20 grudnia 2005 r. (4h) – Konferencja nt. utworzenia Lokalnej Grupy 
Działania: partnerstwo publiczno-prywatne, cele działania partnerstwa, 
identyfikacja partnerów, problemy z wyborem formy prawnej LGD, 
przykłady partnerstw z Polski i Europy; praca w grupach: określenie celu 
działalności LGD 

• 6 stycznia 2006 r. (8h) – Warsztaty analityczne: przedstawienie 
metodologii charakterystyki potencjału turystycznego (zasoby strukturalne 
– atrakcyjność turystyczna i zasoby funkcjonalne); praca w grupach: 
określenie walorów turystycznych, zagospodarowania turystycznego oraz 
dostępności komunikacyjnej obszaru; analiza SWOT obszaru 

• 27 stycznia 2006 r. (4h) – Seminarium podsumowujące: przedstawienie 
propozycji zapisów statutu LGD; przedstawienie wyników analizy 
SWOT/TOWS, badań opinii i analizy segmentów rynku turystycznego; 
praca w grupie: określanie nazwy stowarzyszenia i elementów logo 
turystycznego obszaru 

• 2 lutego 2006 r. (6h) – Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia 
„Poleska Dolina Bugu” oraz warsztaty nt. produktu turystycznego I: 
przedstawienie rodzajów i cech produktu turystycznego; praca w grupach: 
określenie wizji i misji LGD 

• 7 lutego 2006 r. (6h) – Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia oraz warsztaty nt. produktu turystycznego II: 
przedstawienie przykładów produktów turystycznych; praca zespołów: 
generowanie pomysłów na produkty turystyczne w ramach grup: 
agroturystyka, turystyka wypoczynkowo-wczasowa, turystyka aktywna, 
„?”; określanie idei produktu turystycznego (slogan i list do turysty) 

• 17 lutego 2006 r. (6h) – Warsztaty strategiczne I: dyskusja nad 
kierunkiem rozwoju ZSROW, przedstawienie metody matrycy logicznej 
(analiza interesariuszy, problemów, celów); praca w parach: 
uszczegółowienie problemów obszaru i identyfikacja ich przyczyn, 
generowanie propozycji projektowych służących rozwiązaniu problemów 

• 21 lutego 2006 r. (6h) – Warsztaty strategiczne II: przedstawienie 
zidentyfikowanych problemów i propozycji projektowych; czynniki 
ograniczające wybór projektów do ZSROW, matryca logiczna projektów; 
praca w parach: uszczegóławianie propozycji projektowych, 
charakterystyka projektów pod kątem kompetencji LGD 

• 10 marca 2006 r. (8h) – Warsztaty wdrożeniowe: praca zespołowa: 
przyjęcie ostatecznej wersji wizji i misji LGD, określenie ostatecznego 
katalogu projektów do ZSROW, przypisanie projektom koniecznych 
nakładów, budowa harmonogramu wdrażania strategii 

• 28 marca 2006 r. (4h) – Seminarium końcowe: przedstawienie wyników 
prac nad przygotowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów 
Wiejskich; ustalenie ostatecznego kształtu ZSROW, wskazanie 
najbliższych działań LGD. 

 
W rozdziale 9 Strategii (s. 151) przedstawiono szczegółowe wyniki pracy Grupy 
Roboczej podczas sesji planowania strategicznego, które były podstawą 
opracowania ZSROW. 
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Tabela 5.5 Członkowie Grupy Roboczej uczestniczącej w opracowywaniu ZSROW 

Lp. Imię i Nazwisko Instytucja / Adres zamieszkania 
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1. Tadeusz Sawicki Urząd Gminy Włodawa x  x x x x x x x x 

2. Andrzej Kratiuk Urząd Gminy Włodawa x x x   x     

3. Piotr Gorgol Urząd Gminy Włodawa x x x x  x x    

4. Ewelina Rak Urząd Gminy Włodawa x x x x x x x  x  

5. Bożena Mikołajczak Urząd Gminy Hańsk x x x x x x x  x x 

6. Maria Będziejewska mieszkanka Sobiboru x x       x x 

7. Stanisław Doliński Urząd Gminy Hańsk x x         

8. Barbara Wilgocka 
Zespół Szkoły Podstawowej i 
Przedszkola w Hańsku 

x   x x x x x  x 

9. Romuald Pryll 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Hańsku 

x x x  x x x x x x 

10. Jarosław Respond Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Hańskiej 

x x x x x x x x x x 

11. Beata Masiukiewicz mieszkanka Orchówka x  x x x    x x 

12. Teresa Paszkiewicz 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Susznie 

x x x x x x x  x x 

13. 
Teresa Zaleńska-
Sak 

Ośrodek Sportu i Rekreacji we 
Włodawie 

x x x x x   x x x 

14. Celina Byczik mieszkanka Orchówka x  x x x x x x x x 

15. Artur Zalewski mieszkaniec miejscowości Stawki x x x        

16. Jolanta Poliańska mieszkanka miejscowości Stawki x x x        

17. Krystyna Burak mieszkanka Włodawy x x x  x x x x x  

18. Kamil Gąsiorowski mieszkaniec Różanki x x x        

19. Sławomir 
Gąsiorowski 

mieszkaniec Różanki x x   x      

20. 
Andrzej 
Wrześniewski 

Rada Sołecka wsi Sobibór x          

21. 
Wiesława 
Nowakiewicz 

Dom Pomocy Społecznej w 
Różance 

x          

22. Bogusław Wieliczko Szkoła Podstawowa Różanka x          

23. Andrzej Łobko mieszkaniec Różanki x          

24. Beata Kowalska mieszkanka Żukowa x  x       x 

25. 
Grzegorz 
Klimkowicz 

mieszkaniec Żukowa x          

26. Krystyna Mączka mieszkanka Suszna x x  x x x     

27. Jolanta Kunc mieszkanka Różanki x          

28. Maria Omelczuk mieszkanka Różanki x          

29. Krzysztof Torbicz mieszkaniec Różanki x   x       

30. Katarzyna Szlachta sołtys wsi Zbereże x          
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Lp. Imię i Nazwisko Instytucja / Adres zamieszkania 
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31. Ryszard Koperski Rada Gminy Wola Uhruska x          

32. Nel Szuster mieszkanka Korolówki x          

33. 
Maria 
Chomontowska 

mieszkanka Sobiboru x          

34. Józef Sieradzki 

przedsiębiorca – Prezes 
Przedsiębiorstwa Usługowo-
Wytwórczego Sp. z o.o. w Woli 
Uhruskiej 

x          

35. Przemysław Kuryś Urząd Gminy Wola Uhruska x x x x x x x x x  

36. Marian Łubkowski 
Szkoła Podstawowa Macoszyn 
Duży 

x       x x  

37. 
Maciej 
Markuszewski 

Urząd Gminy Wola Uhruska x x x x x x x x   

38. Marek Kuszneruk Zespół Szkół w Woli Uhruskiej x   x x     x 

39. Łucjan Korneluk sołtys wsi Luta x  x x x x     

40. Ewa Grum GBP Wola Uhruska x x x x x x  x  x 

41. Iwona Łubkowska 
Nadbużańskie Stowarzyszenie 
Agroturystyczne 

x x x  x x x x   

42. Tomasz Sosik mieszkaniec Orchówka x   x x x x x x x 

43. 
Mieczysław 
Wareszczyński 

Rada Gminy Włodawa x x         

44. Urszula Kazub mieszkanka Okuninki x          

45. Ewa Ambrozik 
właścicielka gospodarstwa 
agroturystycznego z Okuninki 

x  x x  x     

46. Józef Bartnik właściciel gospodarstwa 
agroturystycznego z Okuninki 

x          

47. Regina Ignatiuk 
mieszkanka Korolówki Osady - 
bibliotekarka 

x          

48. Alicja Kosidło 
Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich 

x   x       

49. Marzena Kasior 
Prezes Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich  

x x         

50. 
Magdalena 
Oniszczuk 

Urząd Gminy Włodawa x x x x x x x x x x 

51. Ewa Horbaczewska mieszkanka Różanki x x  x x x x  x x 

52. 
Renata 
Teodorowicz 

Sołtys Żłobka – Przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich 

 x         

53. Mariusz Sak przedsiębiorca z Orchówka  x x x x  x x x x 

54. Arkadiusz Dubij 
Nadbużańskie Stowarzyszenie 
Agroturystyczne 

 x         

55. Arkadiusz Stasiejko Urząd Gminy Wola Uhruska  x         

56. Róża Misiura mieszkanka Włodawy  x         
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Lp. Imię i Nazwisko Instytucja / Adres zamieszkania 

Sp
. I

 (1
5.

12
.2

00
5)

 

Sp
. I

I (
20

.1
2.

20
05

) 

Sp
. I

II 
(0

6.
01

.2
00

6)
 

Sp
. I

V 
(2

7.
01

.2
00

6)
 

Sp
. V

 (0
2.

02
.2

00
6)

 

Sp
. V

I (
07

.0
2.

20
06

) 

Sp
. V

II 
(1

7.
02

.2
00

6)
 

Sp
. V

III
 (2

1.
02

.2
00

6)
 

Sp
. I

X 
(1

0.
03

.2
00

6)
 

Sp
. X

 (2
8.

03
.2

00
6)

 

57. Aldona Czoboda przedsiębiorca-rolnik z Orchówka  x x x x x x  x x 

58. Marta Wawryszuk mieszkanka Suszna  x  x       

59. 
Lidia Ciszewska-
Wilkos 

Urząd Gminy Wola Uhruska   x        

60. Grzegorz Zalert mieszkaniec Włodawy   x        

61. 
Bronisława 
Jakimiuk 

właścicielka gospodarstwa 
agroturystycznego w Sobiborze 

  x x x x x  x x 

62. Jan Łukasik Wójt Gminy Wola Uhruska    x    x   

63. 
Władysława 
Horszczaruk 

Koło Gospodyń Wiejskich z 
Orchówka 

   x       

64. Bogumiła Kołcz mieszkanka Orchówka    x       

65. Marek Kopieniak Urząd Gminy Hańsk     x      

66. Emil Wójcik przedsiębiorca z Orchówka       x x x x 

67. 
Leszek 
Hawryszczak 

mieszkaniec Włodawy       x x x x 

68. 
Tadeusz 
Horszczaruk 

przedsiębiorca z Orchówka       x    

69. Mirosław Konieczny Zespół Szkół w Woli Uhruskiej        x x  

70. Ewa Smolińska 
Centrum promocji i rozwoju 
Polesia Zachodniego 

       x x x 

71. Artur Kobielas mieszkaniec Włodawy        x   

72. Anita Lewczuk Centrum promocji i rozwoju 
Polesia Zachodniego 

       x   

73. Jerzy Brzozowski Dyrektor GOSiR w Woli Uhruskiej         x  

 Liczba uczestników: 51 31 30 29 26 24 23 23 24 23 

Źródło: Opracowanie własne. 
Kopie list obecności uczestników spotkań stanowią załącznik do ZSROW 
(Załącznik nr 2. Listy uczestników seminariów i warsztatów – s. 186). 
 
Duża część osób uczestniczących w pracach Grupy Roboczej zaangażowana była 
w powołanie Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”. Wśród nich wyłoniono 
Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną. Strukturę LGD „Poleska Dolina 
Bugu” przedstawiono w sposób szczegółowy w rozdziale 1 Charakterystyka 
Lokalnej Grupy Działania – s. 6. 
 

5.4.2 Konsultacje społeczne 

Oprócz prac Grupy Roboczej podstawą określenia kierunków rozwoju obszaru w 
ramach ZSROW były badania opinii przeprowadzone wśród mieszkańców 
regionu oraz gestorów bazy turystycznej i okołoturystycznej dot. rozwoju 
turystyki na obszarze gmin Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk. Celem badań było 
zapoznanie się z opiniami mieszkańców dotyczącymi postrzegania, poziomu i 
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kierunków rozwoju turystyki na obszarze ich gmin oraz scharakteryzowanie kilku 
obszarów istotnych z punktu widzenia rozwoju turystycznego regionu w/w gmin: 
charakterystyka podmiotów gospodarczych związanych z branżą turystyczną, 
potencjał turystyczny regionu, postrzeganie regionu przez turystów, szanse i 
kierunki rozwoju, charakterystyka ruchu turystycznego. Badania wykonywane były 
przez firmę LEM Projekt Sp. z o.o. w ramach projektu „Rozwój turystyki 
nadbużańskich obszarów wiejskich Włodawa i okolice” na próbie 360 osób. 
Wyniki opracowano w formie raportów z badań20. 
 
Na etapie wdrażania ZSROW przyjmowane będą wnioski i uwagi mieszkańców 
odnośnie sposobu wdrażania strategii. Komunikacja LGD z mieszkańcami 
zapewniona będzie dzięki działalności Biura LGD, informacji o możliwości 
zgłaszania wniosków i uwag na stronie internetowej LGD oraz w materiale 
przybliżającym ZSROW wydanym w ramach działań promocyjnych projektu i 
strategii (por. 8 Promocja i informowanie o projekcie i ZSROW – s. 148). Otrzymane 
wnioski i uwagi będą przedmiotem obrad Zarządu LGD. Z uwagi na 
przewidywany stosunkowo krótki okres wdrażania ZSROW w ramach Schematu II 
Pilotażowego Programy LEADER+ (ok. 1 rok) i ograniczone możliwości 
dokonywania zmian projektów wynikające z reguł Programu przewiduje się 
organizację jednego spotkania otwartego z mieszkańcami na półmetku realizacji 
ZSROW oraz bieżące informowanie mieszkańców o postępach w pracach za 
pomocą strony internetowej i publikacji w prasie lokalnej. 
 
 

5.5 Sposób finansowania ZSROW 
 

5.5.1 Koszty kwalifikowalne projektów 

Dla większej przejrzystości sposobu przypisywania kosztów do poszczególnych 
grup w poniższej tabeli (Tabela 5.6) przedstawiono założone relacje między 
kategoriami kosztów wymaganymi w strukturze budżetu w Instrukcji sporządzania 
ZSROW a kategoriami kosztów kwalifikowalnych zawartych w Uzupełnieniu SPO-
ROL. Przy wykorzystaniu tych relacji zbudowano ostateczny budżet ZSROW. 
 

Tabela 5.6 Kategorie kosztów kwalifikowalnych 

Lp. 
Kategoria kosztów 
zgodna z Instrukcją 

sporządzania ZSROW 
Kategoria kosztów kwalifikowalnych zgodna z Uzupełnieniem SPO-ROL 

1. Koszty administracyjne 

Koszty administracyjne LGD, w tym: koszty związane z zatrudnieniem pracowników 
(wynagrodzenia wraz z kosztami ubezpieczeń i delegacji), koszty najmu lub utrzymania 
pomieszczeń biurowych, koszty związane z konserwacją i naprawą sprzętu biurowego, 
opłaty telekomunikacyjne, pocztowe oraz opłaty związane z zakładaniem łączy oraz 
użytkowaniem sieci internetowej, a także koszty zakupu wyposażenia i sprzętu 
biurowego LGD do łącznej wysokości 15% pozostałych kwalifikowalnych kosztów 
projektu 

                                                 
20 Raport z przeprowadzonych prac. Analiza informacji wtórnych i pierwotnych. Część druga: Ankietyzacja, zbieranie 
informacji pierwotnych, LEM Projekt Sp. z o.o., Kraków, styczeń 2006 r., Raport z przeprowadzonych prac. Analiza 
informacji wtórnych i pierwotnych. Część trzecia: Ankietyzacja – Telemarketing, LEM Projekt Sp. z o.o., Kraków, 
styczeń 2006 r. 
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Lp. 
Kategoria kosztów 
zgodna z Instrukcją 

sporządzania ZSROW 
Kategoria kosztów kwalifikowalnych zgodna z Uzupełnieniem SPO-ROL 

2. Promocja i informacja 

Koszty promocji i informacji dotyczącej założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju 
obszarów wiejskich – w ramach kategorii: koszty organizacji przedsięwzięć o 
charakterze informacyjnym i szkoleniowym tematycznie związanych z zakresem 
ZSROW (seminaria, szkolenia, konferencje itp.), w tym: najmu sal wraz ze sprzętem 
audiowizualnym, opracowanie, druk i dystrybucja materiałów szkoleniowo-
informacyjnych, zatrudnienie wykładowców i pokrycie kosztów ich delegacji; 

3. 
Pomoc szkoleniowa i 
doradcza 

Koszty organizacji przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym 
tematycznie związanych z zakresem ZSROW (seminaria, szkolenia, konferencje itp.), w 
tym: najmu sal wraz ze sprzętem audiowizualnym, opracowanie, druk i dystrybucja 
materiałów szkoleniowo-informacyjnych, zatrudnienie wykładowców i pokrycie kosztów 
ich delegacji; 

Koszty prowadzenia bezpłatnego doradztwa w zakresie zasad przygotowywania 
projektów inwestycyjnych o charakterze zbieżnym z celami wypracowanej ZSROW, w 
tym koszty wynagrodzeń ekspertów lub pracowników; 

4. Analizy, ekspertyzy itp. 
Koszty związane z doskonaleniem i rozwojem działalności LGD, w tym zatrudnienia 
konsultantów, przygotowania opracowań, analiz, ekspertyz, dokumentacji oraz udział 
członków i personelu LGD w szkoleniach 

5. 
Działania na rzecz 
promocji regionu 

Koszty działań na rzecz promocji regionu (zasoby przyrodnicze i kulturowe, 
specyficzne produkty, imprezy itd.) oraz inicjatyw podejmowanych przez LGD, w tym 
opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów oraz materiałów audiowizualnych do 
bezpłatnej dystrybucji, tworzenie stron internetowych, zakup powierzchni reklamowych, 
przygotowanie i koszty emisji w radio i TV materiałów reklamowych, koszty najmu stoisk 
na targach i udziału podmiotów i osób działających w obszarze związanym ze ZSROW 
w imprezach promocyjnych 

Koszty organizacji imprez kulturalnych służących promocji regionu i jego 
tożsamości kulturowej (festiwale, targi, pokazy itp.), w tym: koszty związane z 
udostępnieniem terenu, najmem sprzętu i wyposażenia, obsługi (w tym: ochrony i opieki 
medycznej), ubezpieczeń, udziału podmiotów i osób z obszaru działania LGD 
uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność, produkty 
itp. (dojazdy, wyżywienie, transport sprzętu i urządzeń) 

6. 
Współpraca i wymiana 
doświadczeń między 
LGD 

Koszty współpracy i wymiany doświadczeń między LGD na poziomie krajowym i 
międzynarodowym w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD 
(zarządzanie, monitorowanie itp.) , w tym organizacji wyjazdów studyjnych, udziału w 
seminariach organizowanych przez inne LGD: koszty przejazdów, zakwaterowania, diet 
uczestników i zatrudnienia tłumacza 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Na podstawie przyjętych zakresów działań dla każdego z projektów opisanych w 
podrozdziale 5.2 Projekty ZSROW (s. 94) przypisano szacunkowe koszty ich 
wdrożenia. Tabela 5.7 (s. 125) zawiera zestawienie kosztów projektów w kwotach 
netto w rozbiciu na poszczególne kategorie kosztów kwalifikowalnych zgodnie z 
zapisami Uzupełnienia SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i 
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Łączna kwota netto kosztów 
kwalifikowalnych projektu wynosi 626 tys. zł. 
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5.5.2 Kwota podatku VAT 

W oparciu o przyjęte kwoty netto projektów oszacowano wartość podatku VAT 
naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków. Zgodnie z Zasadami kwalifikowalności 
niektórych rodzajów kosztów określonymi w Uzupełnieniu SPO-ROL, podatek VAT nie 
jest kosztem kwalifikowalnym, jeśli beneficjent ma możliwość odzyskania tego 
podatku w jakiejkolwiek formie. Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” nie 
prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada też statusu podatnika 
podatku VAT, więc kwota podatku VAT będzie przez Stowarzyszenie 
„prawdziwie i definitywnie” poniesiona, bez możliwości odzyskania tego podatku 
w jakiejkolwiek formie. Tym samym kwotę podatku VAT przyjmuje się jako 
koszty kwalifikowalne projektu. 
 
Należy podkreślić, że istnieje trudność precyzyjnego określenia kwoty podatku 
VAT odpowiadającego poszczególnym pozycjom kosztorysu, gdyż faktycznie 
ponoszone koszty z tego tytułu uzależnione będą od wielu czynników, które na 
obecnym etapie planowania są trudne do oszacowania21.  
 
W celu obliczenia przybliżonych kwot podatku VAT względem poszczególnych 
projektów przyjęto następujące założenia: 

• koszty w kategoriach „Promocja i informacja”, „Analizy, ekspertyzy itp.”, 
„Działania na rzecz promocji regionu” oraz „Współpraca i wymiana 
doświadczeń między LGD” przemnożono przez podstawową stawkę 
podatku VAT (22%), 

• w kategorii „Koszty administracyjne” przyjęto, że w pierwszym etapie 
90% tych kosztów obłożone zostanie podatkiem VAT 22% (m.in. koszty 
doposażenia biura), zaś w pozostałych etapach – 50% (mniejszy udział 
kosztów opodatkowanych wynika z większego udziału kosztów 
osobowych – wynagrodzeń, które nie są opodatkowanie VAT – w 
strukturze kosztów administracyjnych w kolejnych etapach), 

• w kategorii „Pomoc szkoleniowa i doradcza” przyjęto, że jedynie 20% 
tych kosztów zostanie obłożone podatkiem VAT 22% (np. koszty 
wynajmu sal, cateringu), zaś pozostałe wydatki stanowiły będą 
bezpośrednie koszty szkolenia, które są zwolnione z podatku VAT. 

 
Tabela 5.8 (s. 126) zawiera oszacowane wielkości podatku VAT dla powyższych 
założeń. Łączna wielkość kwoty podatku VAT, będącego kosztem 
kwalifikowalnym projektu, wynosi ok. 123,5 tys. zł.  

                                                 
21 Przykładowo: w zależności od sposobu zlecania zadań – jeżeli wykonawcą danego podzadania będzie 
osoba fizyczna i pracowała będzie na podstawie umowy zlecenia/o dzieło nie ma konieczności ponoszenia 
podatku VAT (dot. to również osób zatrudnionych w ramach Działalności bieżącej – Menedżer ZSROW), 
jeżeli zaś daną usługę wykonywał będzie podmiot gospodarczy, naliczał będzie 22% podatku VAT od kwoty 
netto, przy czym pozycje związane z przeprowadzaniem szkoleń mogą być zwolnione z podatku VAT; 
ponadto część kosztów ponoszona może być za granicą – koszt: wymiana doświadczeń – gdzie stosuje się 
inne niż w Polsce stawki podatku VAT. 
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Tabela 5.7 Szacunkowe koszty kwalifikowane projektów w ZSROW (kwoty netto) 

Nazwa projektu 
Koszty 

administra-
cyjne 

Promocja 
i informacja 

Pomoc 
szkoleniowa 
i doradcza 

Analizy, 
ekspertyzy 

|itp. 

Działania 
na rzecz 
promocji 
regionu 

Współpraca 
i wymiana 

doświadczeń 
między LGD 

Suma 

Inwentaryzacja zasobności infrastrukturalnej, kultur., przyrodn. i historycznej obszaru - - - 81 000,00 - - 81 000,00 

Działalność edukacyjno-informacyjna - - 43 000,00 - - - 43 000,00 

Opracowanie jednolitego graficznego systemu informacji turystycznej - - - 21 000,00 - - 21 000,00 

Stworzenie internetowej bazy usług turystycznych obszaru - - - - 15 000,00 - 15 000,00 

Wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych - - - - 133 000,00 - 133 000,00 

Wypromowanie nowych imprez masowych - - - - 22 000,00 - 22 000,00 

Udział w targach promujących region - - - - 29 000,00 - 29 000,00 

Wyjazdy studialne do krajów UE - - - - - 25 000,00 25 000,00 

Wstępne studium wykonalności budowy stoku narciarskiego na górze „Róźniówka” - - - 22 000,00 - - 22 000,00 

Opracowanie koncepcji stworzenia Szlaku Poleskiej Doliny Bugu - - - 18 000,00 - - 18 000,00 

Opracowanie biznesplanu stworzenia Szlaku Trzech Kultur (wycieczki cabriobusem) - - - 14 000,00 - - 14 000,00 

Wstępne studium wykonalności (biznesplan) utworzenia pola golfowego - - - 22 000,00 - - 22 000,00 

Koncepcja wykorzystania walorów rzek obszaru dla rozwoju turystyki aktywnej - - - 35 000,00 - - 35 000,00 

Analiza możliwości wyznaczenia nowych kąpielisk oraz zbadanie potencj. uzdrowisk.  - - - 55 000,00 - - 55 000,00 

Działalność bieżąca 81 000,00 10 000,00 - - - - 91 000,00 

Razem 81 000,00 10 000,00 43 000,00 268 000,00 199 000,00 25 000,00 626 000,00 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 5.8 Szacunkowa wartość podatku VAT (koszt kwalifikowalny) dla projektów w ZSROW 

Nazwa projektu 
Koszty 

administra-
cyjne 

Promocja 
i informacja 

Pomoc 
szkoleniowa 
i doradcza 

Analizy, 
ekspertyzy 

|itp. 

Działania 
na rzecz 
promocji 
regionu 

Współpraca 
i wymiana 

doświadczeń 
między LGD 

Suma 

Inwentaryzacja zasobności infrastrukturalnej, kultur., przyrodn. i historycznej obszaru - - - 17 820,00 - - 17 820,00 

Działalność edukacyjno-informacyjna - - 1 892,00 - - - 1 892,00 

Opracowanie jednolitego graficznego systemu informacji turystycznej - - - 4 620,00 - - 4 620,00 

Stworzenie internetowej bazy usług turystycznych obszaru - - - - 3 300,00 - 3 300,00 

Wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych - - - - 29 260,00 - 29 260,00 

Wypromowanie nowych imprez masowych - - - - 4 840,00 - 4 840,00 

Udział w targach promujących region - - - - 6 380,00 - 6 380,00 

Wyjazdy studialne do krajów UE - - - - - 5 500,00 5 500,00 

Wstępne studium wykonalności budowy stoku narciarskiego na górze „Róźniówka” - - - 4 840,00 - - 4 840,00 

Opracowanie koncepcji stworzenia Szlaku Poleskiej Doliny Bugu - - - 3 960,00 - - 3 960,00 

Opracowanie biznesplanu stworzenia Szlaku Trzech Kultur (wycieczki cabriobusem) - - - 3 080,00 - - 3 080,00 

Wstępne studium wykonalności (biznesplan) utworzenia pola golfowego - - - 4 840,00 - - 4 840,00 

Koncepcja wykorzystania walorów rzek obszaru dla rozwoju turystyki aktywnej - - - 7 700,00 - - 7 700,00 

Analiza możliwości wyznaczenia nowych kąpielisk oraz zbadanie potencj. uzdrowisk.  - - - 12 100,00 - - 12 100,00 

Działalność bieżąca 11 259,89 2 200,00 - - - - 13 459,89 

Razem 11 259,89 2 200,00 1 892,00 58 960,00 43 780,00 5 500,00 123 591,89 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5.5.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Realizację projektów zaplanowanych w ramach ZSROW Poleskiej Doliny Bugu 
podzielono na pięć etapów. Przyjęto, że jeden etap trwał 3 miesiące (kwartał). 
W fazie planowania ZSROW założono, że realizacja strategii rozpocznie się w IV 
kwartale 2006 r. / I kwartale 2007 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie 
strategii w ramach Schematu II PPL+, a zakończy się do końca I / początku II 
kwartału 2008 r.  
 
Większość działań ma charakter wieloetapowy. Przy planowaniu kolejności 
zadań wzięto pod uwagę relacje i powiązania pomiędzy poszczególnymi 
projektami oraz sezonowość niektórych działań. Istotnym założeniem w 
planowaniu kolejności wdrażania projektów było również proporcjonalne 
rozłożenie kosztów projektów w okresie wdrażania ZSROW, które wpłynie 
pozytywnie na płynność finansową LGD.  
 
W czasie wdrażania poszczególnych projektów w całym okresie realizacji ZSROW 
prowadzona będzie Działalność bieżąca. 
 
Tabela 5.9 (s. 128) zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu. 
Przedstawione w tabeli wartości wyrażają kwoty netto. Wartość całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych, w tym kwoty podatku VAT, w ramach każdego 
z etapów, oprócz etapu ostatniego22 (V), jest wyższa od 150 tys. zł. – por. 
Tabela 5.10 Budżet ZSROW – s. 129. 
 
Z niezależnych od beneficjenta przyczyn (np. opóźnień w podpisaniu umów o 
finansowanie ZSROW z funduszy UE) przyjęty w harmonogramie okres realizacji 
projektów może ulec przesunięciu o kilka miesięcy. 
 

5.5.4 Całkowity budżet ZSROW 

W oparciu o przyjęte szacunkowe wartości netto projektów, towarzyszące im 
kwoty podatku VAT oraz harmonogram realizacji strategii opracowano całkowity 
budżet ZSROW.  
 
Tabela 5.10 (s. 129) przedstawia budżet ZSROW w formacie wymaganym w 
Instrukcji sporządzania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). 
Jako że całość poniesionego podatku VAT w ramach realizacji projektu 
stanowi koszt kwalifikowalny, wielkości przedstawione w kolumnie 
„całkowite” i „koszty kwalifikowalne” są sobie równe. 
 
Całkowita wielkość kosztów kwalifikowalnych ZSROW przy określonych 
założeniach wynosi 749 591,89 zł, w tym koszty administracyjne brutto 
stanowią 92 259,89 zł, co stanowi 14,04% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych projektu brutto23. Zakłada się, że całość kosztów 
kwalifikowalnych projektu, w tym podatku VAT, sfinansowana zostanie ze 
środków funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Schematu II 
Pilotażowego Programu LEADER+. 
                                                 
22 Zgodnie z zasadami Schematu II PPL+, wartość kosztów kwalifikowalnych w ostatnim etapie projektu nie 
musi być wyższa od 150 tys. zł. 
23 Koszty administracyjne netto wynoszą 81 000 zł, co stanowi 14,86% pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych projektu netto oraz 12,32% pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu brutto. 
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Tabela 5.9 Harmonogram rzeczowo-finansowy ZSROW (wartości szacunkowe w kwotach netto) 

Nazwa projektu 
I 2007 
(Etap I) 

II 2007 
(Etap II) 

III 2007 
(Etap III) 

IV 2007 
(Etap IV) 

I 2008 
(Etap V) 

Razem 

Inwentaryzacja zasobności infrastrukturalnej, kulturalnej, przyrodniczej i historycznej obszaru 29 000,00 29 000,00 23 000,00     81 000,00 

Działalność edukacyjno-informacyjna 11 500,00 7 000,00 10 500,00 7 000,00 7 000,00 43 000,00 

Opracowanie jednolitego graficznego systemu informacji turystycznej 21 000,00         21 000,00 

Stworzenie internetowej bazy usług turystycznych obszaru   6 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 15 000,00 

Wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych 26 000,00 26 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 133 000,00 

Wypromowanie nowych imprez masowych     22 000,00     22 000,00 

Udział w targach promujących region         29 000,00 29 000,00 

Wyjazdy studialne do krajów UE   25 000,00       25 000,00 

Wstępne studium wykonalności budowy stoku narciarskiego na górze „Róźniówka” 22 000,00         22 000,00 

Opracowanie koncepcji stworzenia Szlaku Poleskiej Doliny Bugu   7 000,00 11 000,00     18 000,00 

Opracowanie biznesplanu stworzenia Szlaku Trzech Kultur (wycieczki cabriobusem)   7 000,00 7 000,00     14 000,00 

Wstępne studium wykonalności (biznesplan) utworzenia pola golfowego       22 000,00   22 000,00 

Koncepcja wykorzystania walorów rzek obszaru dla rozwoju turystyki aktywnej   7 000,00 7 000,00 21 000,00   35 000,00 

Analiza możliwości wyznaczenia nowych kąpielisk oraz zbadanie potencjału uzdrowiskowego      7 000,00 34 000,00 14 000,00 55 000,00 

Działalność bieżąca 30 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 16 000,00 91 000,00 

Razem 139 500,00 129 000,00 132 500,00 129 000,00 96 000,00 626 000,00 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 5.10 Budżet ZSROW 

Lp. Rodzaje kosztów 

Koszty w zł 

Etap I Etap II Etap III 

całkowite VAT kwalifi-
kowalne24 

całkowite VAT kwalifi-
kowalne 

całkowite VAT kwalifi-
kowalne 

1. Koszty administracyjne 31 990,55 5 287,25 31 990,55 14 820,33 1 468,68 14 820,33 31 990,55 5 287,25 31 990,55 

2. Promocja i informacja 4 021,98 725,27 4 021,98 2 010,99 362,64 2 010,99 4 021,98 725,27 4 021,98 

3. Pomoc szkoleniowa i doradcza 12 006,00 506,00 12 006,00 7 308,00 308,00 7 308,00 12 006,00 506,00 12 006,00 

4. Analizy, ekspertyzy itp. 87 840,00 15 840,00 87 840,00 61 000,00 11 000,00 61 000,00 87 840,00 15 840,00 87 840,00 

5. Działania na rzecz promocji regionu 31 720,00 5 720,00 31 720,00 39 040,00 7 040,00 39 040,00 31 720,00 5 720,00 31 720,00 

6. Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD 0,00 0,00 0,00 30 500,00 5 500,00 30 500,00 0,00 0,00 0,00 

7. Suma 167 578,53 28 078,53 167 578,53 154 679,32 25 679,32 154 679,32 167 578,53 28 078,53 167 578,53 
 

Tabela 5.10 cd. 

Lp. Rodzaje kosztów 

Koszty w zł 

Etap IV Etap V Razem 

całkowite VAT kwalifi-
kowalne 

całkowite VAT kwalifi-
kowalne 

całkowite VAT kwalifi-
kowalne 

1. Koszty administracyjne 14 820,33 1 468,68 14 820,33 15 808,35 1 566,59 15 808,35 92 259,89 11 259,89 92 259,89 

2. Promocja i informacja 2 010,99 362,64 2 010,99 2 145,05 386,81 2 145,05 12 200,00 2 200,00 12 200,00 

3. Pomoc szkoleniowa i doradcza 7 308,00 308,00 7 308,00 7 308,00 308,00 7 308,00 44 892,00 1 892,00 44 892,00 

4. Analizy, ekspertyzy itp. 93 940,00 16 940,00 93 940,00 17 080,00 3 080,00 17 080,00 326 960,00 58 960,00 326 960,00 

5. Działania na rzecz promocji regionu 36 600,00 6 600,00 36 600,00 71 980,00 12 980,00 71 980,00 242 780,00 43 780,00 242 780,00 

6. Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00 5 500,00 30 500,00 

7. Suma 154 679,32 25 679,32 154 679,32 114 321,41 18 321,41 114 321,41 749 591,89 123 591,89 749 591,89 

Źródło: Opracowanie własne. 

                                                 
24 Jako że całość poniesionego podatku VAT w ramach realizacji projektu stanowi koszt kwalifikowalny (por. 5.5.2 Kwota podatku VAT – s. 111), wielkości przedstawione w kolumnie „całkowite” i 
„koszty kwalifikowalne” są sobie równe. 
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6 Wpływ realizacji ZSROW na rozwój regionu 
 

6.1 Spójność celów i projektów ZSROW z innymi dokumentami strategicznymi 
Traktowanie identyfikacji i oceny projektów jako nierozerwalnie związanych ze 
skutecznym wdrażaniem koncepcji rozwoju, jest jedynym sposobem uchronienia 
strategii przed groźbą braku poważniejszych sukcesów w jej realizacji. 
Niepowodzenie to rozumiane być może jako ewidentny brak postępu w osiąganiu 
wizji i celów rozwoju zapisanych w strategii. Klęska strategii prowadzi bardzo 
łatwo do deprecjonowania jej wartości jako narzędzia zarządzaniem lokalnym 
rozwojem. Brak spójności między celami i projektami różnych dokumentów 
obejmujących ten sam obszar i wynikający z tego brak sukcesów realizacji strategii 
utrwala często obiegowe opinie o nieskuteczności zarządzania rozwojem przy jej 
pomocy. Obserwowany w wielu gminach i regionach rozdźwięk między 
podejmowanymi działaniami a zapisami strategii prowadzi do utraty zaufania w 
skuteczność koncepcji strategicznego zarządzania rozwojem. Okazuje się jednak, 
że wspomniana utrata zaufania nie jest spowodowana wadą samych koncepcji 
strategicznych, lecz nieefektywnym ich wdrażaniem, szczególnie błędów 
popełnianych na etapie identyfikacji i wstępnej oceny projektów w kontekście ich 
powiązań z innymi dokumentami strategicznymi. Twórcy ZSROW świadomi tych 
zagrożeń zadbali o spójność swoich planów z współistniejącymi koncepcjami 
strategicznymi. 
 
 

6.2 ZSROW a strategie rozwoju regionalnego 
Podstawowymi dokumentami strategicznymi regionu, na terenie którego znajduje 
się obszar objęty ZSROW, czyli województwa lubelskiego są: 

• Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, 
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, 
• Wojewódzki Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej i 

Komunikacji. 
 

6.2.1 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 

Kierunki rozwoju województwa lubelskiego wyznacza uchwalona w 2005 r. 
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020. Celem nadrzędnym 
Strategii jest osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie konkurencyjności 
województwa oraz optymalne wykorzystanie jego wewnętrznych 
potencjałów rozwojowych. Zdaniem autorów Strategii osiągnięcie trwałego i 
zrównoważonego rozwoju i nadrobienie zapóźnień cywilizacyjnych województwa 
możliwe jest jedynie dzięki powiązaniu szybkiego tempa rozwoju gospodarczego i 
wzrostu jakości życia z poprawą stanu środowiska przyrodniczego, z 
jednoczesnym dążeniem do zachowania go dla przyszłych pokoleń. 
 
ZSROW Poleskiej Doliny Bugu nie jest instrumentem służącym przeciwdziałaniu 
wszystkim negatywnym zjawiskom oraz wzmacnianiu wszystkich pozytywnych 
kierunków rozwoju obszaru, który obejmuje. Zgodnie z zasadami Programu 
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LEADER koncentruje się ona na wybranym temacie wiodącym: „Wykorzystanie 
zasobów naturalnych i kulturowych, w tym obszarów Natura 2000”. Za kluczowy 
kierunek rozwoju Poleskiej Doliny Bugu uznano turystykę. Szczegółowa struktura 
celów strategicznych, operacyjnych i projektów ZSROW wskazuje, że wpisuje się 
ona w drugi komponent służący osiągnięciu trwałego i zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego województwa: optymalnego wykorzystania 
potencjału endogenicznego rozwoju Lubelszczyzny. Lepszego wykorzystania 
endogenicznych potencjałów rozwoju Poleskiej Doliny Bugu należy niewątpliwie 
upatrywać w: środowisku przyrodniczym, położeniu przygranicznym, zasobach 
ludzkich i produkcji zdrowej żywności. 
 
Biorąc pod uwagę zakres ZSROW Poleskiej Doliny Bugu w sposób 
najpełniejszy i bezpośredni wpisuje się ona w realizację Celu pośredniego 
nr 3: Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa 
lubelskiego. Projekty ZSROW, przyczyniające się do pobudzenia wykorzystania 
posiadanych walorów turystycznych, umocnienia i promocji wizerunku obszaru 
oraz rozszerzenia i podniesienia jakości oferty turystycznej obszaru Poleskiej Doliny 
Bugu, wpisują się szczególnie w dwa cele operacyjne Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego: 3.4. i 3.2. Powiązania ZSROW ze strategią województwa w sposób 
szczegółowy przedstawia Tabela 6.1. 
 

Tabela 6.1 Kluczowe powiązania projektów ZSROW Poleskiej Doliny Bugu ze Strategią Rozwoju 
Województwa Lubelskiego 

Cel 
operacyjny 

Proponowane działania  
w ramach celu operacyjnego 

Projekty ZSROW 

3.4: Poprawa 
jakości życia 
mieszkańców 
wsi oraz 
wielofunkcyjny 
rozwój 
obszarów 
wiejskich 

• ochrona i wykorzystanie walorów kulturowych 
i przyrodniczo-krajobrazowych na terenach 
wiejskich (w tym: wsparcie rozwoju bazy 
turystycznej i rekreacyjnej, edukacji 
ekologicznej społeczeństwa, organizacji 
promujących turystykę) 

• działalność LGD 

• Działalność edukacyjno-informacyjna 

• Opracowanie jednolitego graficznego systemu 
informacji turystycznej 

• Stworzenie internetowej bazy usług 
turystycznych obszaru 

• Wydanie materiałów promocyjnych i 
informacyjnych 

• rozwój edukacji i kultury na wsi oraz 
wspieranie aktywności społeczności lokalnych 
(w tym: ochrona i wspieranie ludowego 
dziedzictwa kulturowego, promowanie 
kształcenia ustawicznego, edukacji 
ekologicznej i przedsiębiorczości, wspieranie 
powstawania i funkcjonowania partnerstw i 
lokalnych grup działań) 

• działalność LGD 

• Inwentaryzacja zasobności infrastrukturalnej, 
kulturowej, przyrodniczej i historycznej 
obszaru 

• Działalność edukacyjno-informacyjna 
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Cel 
operacyjny 

Proponowane działania  
w ramach celu operacyjnego 

Projekty ZSROW 

• rozwój przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich (w tym: wsparcie powstawania i 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na 
obszarach wiejskich, ułatwienie dostępu do 
kapitału i doradztwa) 

• Wyjazdy studialne do krajów UE 

• Działalność edukacyjno-informacyjna 

• Wstępne studium wykonalności z elementami 
biznes planu budowy stoku narciarskiego na 
górze „Róźniówka” w Woli Uhruskiej 

• Wstępne studium wykonalności (biznesplan) 
utworzenia pola golfowego 

• Opracowanie biznesplanu stworzenia Szlaku 
Trzech Kultur (wycieczki cabriobusem) 

• dywersyfikacja gospodarstw rolnych w 
kierunku działalności pozarolniczej (w tym: 
rozwój agroturystyki – promocja i wsparcie 
finansowe, rozwój usług internetowych) 

• Stworzenie internetowej bazy usług 
turystycznych obszaru 

• Wydanie materiałów promocyjnych i 
informacyjnych 

• Udział w targach promujących region 

• wsparcie inwestycji służących pobudzaniu 
rozwoju gospodarczego w rejonach 
przygranicznych oraz problemowych i 
peryferyjnych (w tym: rozwój podstawowych 
funkcji, infrastruktury technicznej i aktywizacja 
gospodarcza obszarów marginalizowanych, 
wytyczenie i promocja szlaków turystycznych 
w strefie nadgranicznej, rozwój infrastruktury 
obsługi podróżnych i handlu przygranicznego) 

• Wstępne studium wykonalności z elementami 
biznes planu budowy stoku narciarskiego na 
górze „Róźniówka” w Woli Uhruskiej 

• Opracowanie koncepcji stworzenia Szlaku 
Poleskiej Doliny Bugu 

• Wstępne studium wykonalności (biznesplan) 
utworzenia pola golfowego 

• Opracowanie biznesplanu stworzenia Szlaku 
Trzech Kultur (wycieczki cabriobusem) 

• Koncepcja wykorzystania walorów rzek 
obszaru dla rozwoju turystyki aktywnej 

• Analiza możliwości wyznaczenia nowych 
kąpielisk na obszarze gmin oraz zbadanie 
potencjału uzdrowiskowego regionu 

3.2: 
Zachowanie i 
wzmacnianie 
różnorodności 
przyrodniczej, 
krajobrazowej 
i kulturowej 
Lubelszczyzny 

• prowadzenie zintegrowanej i efektywnej 
gospodarki wodnej w zlewniach rzek oraz 
poprawa bilansu wodnego przez rozwój 
retencji (w tym: optymalizacja wykorzystania 
zasobów wodnych); 

• poprawa jakości wód (w tym: ochrona przed 
zanieczyszczeniami zbiorników i cieków 
wodnych) 

• ochrona i utrzymanie różnorodności 
biologicznej regionu oraz wzmocnienie 
systemu obszarów chronionych (w tym: 
rewitalizacja i ochrona terenów o 
szczególnych walorach przyrodniczych i 
krajobrazowych, ochrona dolin rzecznych) 

• Analiza możliwości wyznaczenia nowych 
kąpielisk na obszarze gmin oraz zbadanie 
potencjału uzdrowiskowego regionu  

• Koncepcja wykorzystania walorów rzek 
obszaru dla rozwoju turystyki aktywnej 



Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich – Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu”  
 

133 

Cel 
operacyjny 

Proponowane działania  
w ramach celu operacyjnego 

Projekty ZSROW 

• ochrona kulturowa regionu, wzbogacenie 
różnorodności krajobrazowej i kulturowej (w 
tym: tworzenie parków kulturowych, 
turystycznych szlaków kultury regionalnej) 

• Opracowanie biznesplanu stworzenia Szlaku 
Trzech Kultur (wycieczki cabriobusem) 

• Działalność edukacyjno-informacyjna  

• Inwentaryzacja zasobności infrastrukturalnej, 
kulturowej, przyrodniczej i historycznej 
obszaru 

• Opracowanie koncepcji stworzenia Szlaku 
Poleskiej Doliny Bugu 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Wdrożenie ZSROW Poleskiej Doliny Bugu będzie elementem bezpośredniej 
realizacji wielu celów i kierunków rozwoju województwa lubelskiego. Realizacja 
ZSROW w sposób pośredni przyczyni się również do realizacji kilku innych 
kierunków rozwoju województwa (komplementarność projektów). Tabela 6.2 
przedstawia zestawienie takich elementów. 
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Tabela 6.2 Pośrednie powiązania ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego 

Cel pośredni Cel operacyjny Kierunek działań 

1. Wzrost 
konkurencyjności 
regionalnej 
gospodarki oraz 
jej zdolności do 
tworzenia miejsc 
pracy 

1.3: Specjalizacja 
województwa w 
wybranych sektorach 
produkcji i usług 
cechujących się 
wysokim poziomem 
konkurencyjności 

• rozwój usług opiekuńczo-medycznych w powiązaniu z turystyką 
uzdrowiskową (w tym: specjalizacja ośrodków medycznych, rozwój 
medycyny naturalnej, wspieranie usług opiekuńczo-medycznych dla 
osób starszych) – projekt: „Analiza możliwości wyznaczenia nowych 
kąpielisk na obszarze gmin oraz zbadanie potencjału 
uzdrowiskowego regionu” 

• kompleksowe wspieranie rozwoju sektora gospodarki leśnej i usług 
turystycznych w regionie (w tym: tworzenie podstaw kadrowych, 
budowa infrastruktury, rozwój produktów turystycznych, budowa 
zintegrowanego systemu marketingu turystycznego) – ZSROW 
Poleskiej Doliny Bugu 

1.4: Rozwój małych i 
średnich 
przedsiębiorstw oraz 
wzrost poziomu ich 
innowacyjności 

• rozwój kompleksowego systemu szkolenia i doradztwa dla biznesu 
(w tym: dostosowanie pakietów usług do potrzeb przedsiębiorców, 
rozwój współpracy sieciowej instytucji otoczenia biznesu, 
współfinansowanie specjalistycznych usług doradczych dla biznesu) 
– projekt: „Działalność edukacyjno-informacyjna” 

1.6: Rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego 

• tworzenie szerokiej i wartościowej oferty treści i usług 
elektronicznych (w tym: digitalizacja i upowszechnienie 
dokumentacji, archiwów, dóbr kultury; rozwój systemu 
strategicznych usług: edukacyjnych, medycznych, doradczych, 
administracyjnych) – projekt: „Stworzenie internetowej bazy usług 
turystycznych obszaru” 

2. Rozwój 
nowoczesnego 
społeczeństwa i 
zasobów ludzkich 
dostosowanych 
do wymogów 
gospodarki 
opartej na wiedzy 

2.2: Podniesienie 
poziomu wykształcenia i 
wiedzy mieszkańców 
regionu 

• promowanie otwartości systemu edukacji oraz dostosowanie treści 
kształcenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy (w tym: większe 
zaangażowanie społeczeństwa w edukację, rozwijanie 
międzynarodowej współpracy edukacyjnej) – projekty: „Działalność 
edukacyjno-informacyjna”, „Wyjazdy studialne do krajów UE” 

2.5: Wzmocnienie i 
wykorzystanie kapitału 
kulturowego i 
społecznego w regionie 

• kształtowanie właściwych postaw oraz rozwój różnych form 
społeczeństwa obywatelskiego (w tym: edukacja i promowanie 
korzystnych postaw społecznych, innowacyjnych, proekologicznych, 
wolontariatu, pobudzanie aktywności społeczności lokalnych, 
kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej) – projekty: 
„Działalność edukacyjno-informacyjna”, „Inwentaryzacja zasobności 
infrastrukturalnej, kulturowej, przyrodniczej i historycznej obszaru” 

• upowszechnianie kultury oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w 
szeroko pojętym życiu kulturalnym (w tym: rozwój infrastruktury 
służącej upowszechnianiu dóbr kultury) – projekty: „Opracowanie 
biznesplanu stworzenia Szlaku Trzech Kultur (wycieczki 
cabriobusem)”, „Wypromowanie nowych imprez masowych” 
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Cel pośredni Cel operacyjny Kierunek działań 

4. Rozwój 
współpracy 
międzyregionalnej 
oraz poprawa 
skuteczności 
wdrażania polityki 
rozwoju regionu 

4.1: Rozwój współpracy 
międzyregionalnej 
województwa w 
układzie 
międzynarodowym, 
krajowym i 
transgranicznym  

• wielostronny rozwój współpracy międzynarodowej województwa w 
układzie Wschód-Zachód (w tym: rozwijanie inicjatyw wspierających 
przemiany demokratyczne i proces integracji europejskiej na 
Białorusi i Ukrainie, stworzenie instytucjonalnej bazy dla 
międzynarodowych kontaktów) – działalność LGD 

4.3: Poprawa 
skuteczności promocji 
regionu i zdolności do 
przyciągania inwestycji 
z zewnątrz 

• prowadzenie w kraju i za granicą efektywnego i zakrojonego na 
szeroka skalę marketingu regionalnego (w tym: kampanie i akcje 
promujące region, wsparcie podmiotów z terenu województwa w 
akcjach promocyjnych zawierających elementy marketingu regionu) 
– projekty: „Opracowanie jednolitego graficznego systemu informacji 
turystycznej”, „Wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych” 

• wykorzystanie w działalności promocyjnej samorządów narzędzi i 
możliwości związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego 
(w tym: utworzenie regionalnej bazy danych i systemu informacji o 
możliwościach inwestycyjnych) – projekt: „Stworzenie internetowej 
bazy usług turystycznych obszaru” 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

6.2.2 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 

ZSROW Poleskiej Doliny Bugu jest również zgodny z założeniami polityki 
przestrzennej województwa zawartymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Lubelskiego. Obszar wszystkich trzech gmin objętych ZSROW 
(Włodawy, Woli Uhruskiej i Hańska) zaliczony został do obszarów o najwyższej 
atrakcyjności turystycznej, koncentracji walorów turystycznych o znaczeniu 
europejskim (por. Rysunek 6.1). Ma zatem uzasadnienie koncentracja wysiłków 
LGD „Poleska Dolina Bugu” na zrównoważonym rozwoju obszaru w oparciu 
turystykę i agroturystykę. W ramach podziału na obszary strukturalne i 
problemowe w całości został zaliczony do obszarów ekologicznych o 
najwyższych walorach przyrodniczych. Jednakowe kierunki polityki 
przestrzennej dla wszystkich gmin objętych ZSROW świadczą również o 
spójności tego obszaru. 
 
Warto ponadto zauważyć, że cele ZSROW są komplementarne względem funkcji 
rozwoju sieci osadniczej miasta Włodawy jako ośrodka obsługi turystyki i 
kultury o znaczeniu regionalnym. Teren ten zakwalifikowano również do 
obszarów niepowtarzalnego klimatu historycznego krajobrazu. 
 
Oddziaływanie ZSROW poprzez zdynamizowanie rozwoju gospodarczego w 
oparciu o wykorzystanie posiadanych walorów turystycznych, umocnienie i 
promocję turystycznego wizerunku oraz rozszerzenie i podniesienie jakości oferty 
turystycznej obszaru stanowi również działanie przyczyniające się do 
integracji obszaru objętego ZSROW z regionem. 
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Rysunek 6.1 Kierunki polityki przestrzennej dla obszaru Poleskiej Doliny Bugu 

 
Źródło: Fragment mapy z Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r. - Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (http://www.plan.lubelskie.pl/Tom_2/Map2_01.htm).  

 
Spójność ZSROW z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 
rozpatrywać można również z perspektywy zgodności z celami zagospodarowania 
przestrzennego. Przeprowadzona analiza stanu zagospodarowania obszaru 
województwa, zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju 
przestrzennego regionu oraz centralnych i resortowych dokumentów 
programowych i planistycznych, pozwoliły na sformułowanie trzech głównych 
celów zagospodarowania przestrzennego: 

• Cel 1 – Efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania 
• Cel 2 – Tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju 

województwa i podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców 
• Cel 3 – Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności 

obszaru województwa 
 
Tabela 6.3 przedstawia te narzędzia realizacji celów głównych zagospodarowania 
przestrzennego, w które wpisują się działania zawarte w ZSROW Poleskiej Doliny 
Bugu.  



Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich – Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu”  
 

137 

 

Tabela 6.3 Oddziaływanie ZSROW na realizację celów zagospodarowania przestrzennego województwa 
lubelskiego 

Cel główny Narzędzia realizacji celu głównego 

Cel 1 – Efektywne wykorzystanie 
stanu zainwestowania 

• właściwe utrzymanie stanu posiadania; 

• ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego o najwyższych wartościach; 

• adaptacja zainwestowania do nowych warunków rozwoju poprzez jego 
restrukturyzację i modernizację; 

• efektywne wykorzystanie rezerw tkwiących w użytkowaniu i zainwestowaniu 
terenu, zakładające jego rozwój jakościowy. 

Cel 2 – Tworzenie warunków do 
zrównoważonego rozwoju 
województwa i podnoszenie 
poziomu i jakości życia 
mieszkańców 

• zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi elementami 
zagospodarowania przestrzennego w dążeniu do harmonijnego rozwoju; 

• poprawę walorów estetycznych struktur przestrzennych i krajobrazu; 

• sprostanie zróżnicowanym zapotrzebowaniom na miejsca pracy, zamieszkania i 
wypoczynku 

Cel 3 – Zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej i konkurencyjności 
obszaru województwa 

• zwiększenie atrakcyjności województwa z punktu widzenia walorów środowiska i 
kontaktów z bliższym i dalszym otoczeniem; 

• bogactwo form zagospodarowania przestrzennego zwiększające możliwości 
wyboru 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
W poszczególnych sferach zagospodarowania przestrzennego sformułowano 
także cele główne oraz cele operacyjne, stanowiące konkretyzację celów głównych 
planu. Zakres projektów ZSROW w największym stopniu wpisuje się w kierunki 
rozwoju określone dla sfery środowiska przyrodniczego i sfery środowiska 
kulturowego. 
 
Celem głównym polityki przestrzennej w ramach sfery środowiska 
przyrodniczego jest kształtowanie struktur przestrzennych powstrzymujących 
dewaloryzację środowiska i umożliwiających aktywną ochronę jego wartości w 
warunkach gospodarczego wykorzystania. W tym zakresie realizacja ZSROW 
przyczynia się do: 

• dostosowania zagospodarowania przestrzennego do cech naturalnych, 
predyspozycji, walorów i odporności środowiska na antropopresję – 
harmonizacja zagospodarowania przestrzennego z układem 
przyrodniczym; 

• zachowania i pomnażania dziedzictwa przyrodniczego i walorów 
krajobrazowych; 

• poprawy jakości środowiska. 
 
W obrębie środowiska kulturowego za cel główny przyjęto ochronę i 
pomnażanie dziedzictwa kulturowego oraz jego wykorzystanie dla harmonijnego 
rozwoju społecznego i gospodarczego. Projekty ZSROW Poleskiej Doliny Bugu 
przyczyniają do: 

• tworzenia warunków ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego 
regionu jako miejsca spotkań trzech różnych kultur: łacińskiej, 
prawosławnej i żydowskiej, 
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• tworzenia warunków powszechnej dostępności dóbr kultury niezależnie 
od środowiska społecznego i miejsca zamieszkania, 

• umacniania publicznego charakteru zadań samorządów w dziedzinie 
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie 
zapewnienie systemowych warunków ich finansowania. 

 
 

6.3 ZSROW a strategie rozwoju lokalnego 
Działalność Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” obejmuje swoim zasięgiem 
trzy gminy powiatu włodawskiego: Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk. Z tego 
powodu istnieje wielość dokumentów strategicznych o charakterze lokalnym, do 
których należy odnieść cele oraz projekty ZSROW. Wśród najważniejszych 
dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym należy zaliczyć następujące 
pozycje: 

• Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polesia Zachodniego 2004-2013, 
• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Włodawa, 
• Program Rozwoju Turystycznego Gminy Wola Uhruska, 
• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wola Uhruska na lata 2004-2006 z 

perspektywą na lata 2007-2013, 
• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Hańsk na lata 2004-2013. 

 

6.3.1 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polesia Zachodniego 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polesia Zachodniego 2004-2013 (SZR Polesia 
Zachodniego) obejmuje obszar 25 jednostek administracyjnych (22 gminy i 3 miasta 
– wschodnia część Województwa Lubelskiego przylegająca do granicy z Białorusią 
i Ukrainą), których samorządy z uwagi na jedność społeczną i przyrodniczą 
postanowiły podjąć wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Powołanie nieformalnego subregionu Polesia Zachodniego koncentruje się wokół 
idei utworzenia Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. Wszystkie trzy 
gminy tworzące Poleską Dolinę Bugu wchodzą w skład Polesia Zachodniego. 
 
Celem strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polesia 
Zachodniego jest ochrona walorów przyrodniczych Polesia Zachodniego 
oraz wykorzystanie ich dla rozwoju gospodarczego i materialnego awansu 
społeczności lokalnej. Niniejszy cel generalny może zostać osiągnięty poprzez 
koncentrowanie się na priorytetowych kierunkach wspomagania zrównoważonego 
rozwoju: 

• Umacnianie rangi Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery na arenie 
krajowej i europejskiej 

• Wspomaganie rozwoju potencjału ludzkiego i korzystnych zmian 
struktury społecznej 

• Kształtowanie korzystnej ekologicznie i społecznie struktury 
gospodarczej 

 
Względem tak zdefiniowanych kierunków priorytetowych wspomagania rozwoju, 
projekty zawarte w ZSROW Poleskiej Doliny Bugu wpisują się we wszystkie w/w 
wymienione kierunki. Na wyższym szczeblu szczegółowości, projekty ZSROW 
stanowią realizację konkretnych działań i zadań inwestycyjnych określonych w 



Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich – Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu”  
 

139 

SZR Polesia Zachodniego. Dotyczy to szczególnie działań w dziedzinach 
strategicznych i wysokiej szansy, którymi dla obszaru Polesia Zachodniego są 
m.in.: turystyka, środowisko kulturowe i promocja. 
 
Tabela 6.4 przedstawia bezpośrednie powiązania celów strategicznych i 
operacyjnych określonych w ZSROW z działaniami wskazanymi w SZR Polesia 
Zachodniego. 
 

Tabela 6.4 Powiązania celów pomiędzy ZSROW a SZR Polesia Zachodniego 

Dziedzina Cele SZR Polesia Zachodniego 
Powiązania ze ZSROW  

(cele strategiczne i operacyjne ZSROW) 

Turystyka 1. Poprawa wizerunku Polesia Zachodniego 
jako atrakcyjnego regionu dla rozwoju 
różnorodnych form turystyki 

B. Umocnienie i promocja turystycznego 
wizerunku obszaru 

B.1. Poprawa postrzegania regionu jako 
atrakcyjnego turystycznie 

2. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości w 
sektorze turystycznym z uwzględnieniem 
poprawy stanu bazy i standardów 
wypoczynku 

C. Rozszerzenie i podniesienie jakości oferty 
turystycznej obszaru 

C.1. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości 
w branży turystycznej i okołoturystycznej 

Środowisko 
kulturowe 

3. Zachowanie, umacnianie i promocja 
tożsamości regionalnej, w tym specyfiki 
krajobrazu kulturowego Polesia 

C. Rozszerzenie i podniesienie jakości oferty 
turystycznej obszaru 

C.4. Ochrona potencjału przyrodniczego i 
kulturowego obszaru 

Promocja 3. Stworzenie platformy instytucjonalnej dla 
realizacji zadań promocyjnych 

B. Umocnienie i promocja turystycznego 
wizerunku obszaru 

B.3. Zwiększenie skuteczności polityki 
promocyjnej obszaru 

4. Podnoszenie aktywności społeczności 
lokalnych 

A. Intensyfikacja wykorzystania posiadanych 
walorów turystycznych obszaru 

A.3. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie 
doświadczenia z zakresu działalności 
turystycznej 

A.4. Wypracowanie pozytywnego nastawienia 
mieszkańców do regionu u ruchu 
turystycznego 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Projekty ZSROW Poleskiej Doliny Bugu są również bezpośrednią materializacją i 
uzupełnieniem wybranych zadań inwestycyjnych SZR Polesia Zachodniego. 
Zestawienie tych zadań zawiera Tabela 6.5. 
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Tabela 6.5 Powiązania projektów ZSROW z zadaniami inwestycyjnymi SZR Polesia Zachodniego 

Program Zadanie SZR Polesia Zachodniego Powiązania ze ZSROW 

Społeczeństwo Zadanie 2. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego 

• Inwentaryzacja zasobności infrastrukturalnej, 
kulturowej, przyrodniczej i historycznej obszaru 

• Opracowanie biznesplanu stworzenia Szlaku Trzech 
Kultur 

Gospodarka Zadanie 9. Promocja małych 
społeczności 

• Udział w targach promujących region 

• Wypromowanie nowych imprez masowych 

Zadanie 10. Inwentaryzacja obszarów 
przeznaczonych na rozwój turystyki 

• Inwentaryzacja zasobności infrastrukturalnej, 
kulturowej, przyrodniczej i historycznej obszaru 

• Koncepcja wykorzystania walorów rzek obszaru dla 
rozwoju turystyki aktywnej 

• Analiza możliwości wyznaczenia nowych kąpielisk na 
obszarze gmin oraz zbadanie potencjału 
uzdrowiskowego regionu 

• Wstępne studium wykonalności (biznesplan) 
utworzenia pola golfowego 

• Opracowanie koncepcji stworzenia Szlaku Poleskiej 
Doliny Bugu 

Zadanie 11. System identyfikacji 
wizualnej 

• Opracowanie jednolitego graficznego systemu 
informacji turystycznej 

Zadanie 12. Unifikacja oznaczeń 
atrakcji turystycznych i infrastruktury 

• Opracowanie jednolitego graficznego systemu 
informacji turystycznej 

Zadanie 13. Przygotowanie wspólnych 
materiałów promocyjnych 

• Wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych 

Zadanie 17. Działania partnerskie w 
ramach programu LEADER 

• ZSROW Poleskiej Doliny Bugu 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

6.3.2 Inne lokalne dokumenty strategiczne 

Tabela 6.6 obrazuje powiązania ZSROW Poleskiej Doliny Bugu z celami 
dokumentów strategicznych na poziomie poszczególnych gmin. Należy 
zaznaczyć, że dokumenty te opisują w największym stopniu działania planowane 
do realizacji w obrębie kompetencji samorządów lokalnych. W przypadku 
ZSROW mamy do czynienia ze współdziałaniem, w którym sektor publiczny jest 
jedynie jedną ze stron partnerstwa. 
 
Każda z gmin posiada aktualny Plan Rozwoju Lokalnego. Programy te w 
największym stopniu opracowywane były dla potrzeb planowania inwestycji 
infrastrukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. Są tam jednakże obecne również aspekty, będące przedmiotem 
działalności LGD Poleska Dolina Bugu i wdrażanej przez nią ZSROW, co 
świadczy o spójności wizji rozwoju nakreślonej przez LGD z kierunkami 
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strategicznymi rozwoju gmin. Na szczególną uwagę zasługuje również strategia 
branżowa odnosząca się do rozwoju sektora turystycznego w gminie Wola 
Uhruska.  
 

Tabela 6.6 Powiązanie ZSROW z lokalnymi dokumentami strategicznymi 

Dokument 
strategiczny 

Cele / Zadania Powiązania ze ZSROW 

Program Rozwoju 
Turystycznego 
Gminy Wola 
Uhruska 

Zagospodarowanie turystyczne 
istniejących zbiorników wodnych 
(starorzecza rz. Bug) 

• Analiza możliwości wyznaczenia nowych 
kąpielisk na obszarze gmin oraz zbadanie 
potencjału uzdrowiskowego regionu 

Wspieranie organizacyjne i finansowe 
działalności Nadbużańskiego 
Stowarzyszenia Agroturystycznego 

• Działalność edukacyjno-informacyjna 

• Stworzenie internetowej bazy usług 
turystycznych obszaru 

• Wydanie materiałów promocyjnych i 
informacyjnych 

• Udział w targach promujących region 

Podnoszenie kwalifikacji osób 
pracujących w sferze turystyki oraz 
jakości i zakresu świadczonych usług w 
istniejących i powstających obiektach 

• Działalność edukacyjno-informacyjna 

• Wyjazdy studialne do krajów UE 

Promocja i informacja o walorach 
przyrodniczych i historycznych gminy 

• Wydanie materiałów promocyjnych i 
informacyjnych 

• Opracowanie jednolitego graficznego systemu 
informacji turystycznej 

• Opracowanie jednolitego graficznego systemu 
informacji turystycznej 

• Inwentaryzacja zasobności infrastrukturalnej, 
kulturowej, przyrodniczej i historycznej obszaru 

Rozszerzenie oferty turystycznej gminy 
przez promowanie już istniejących i 
organizowanie nowych imprez 
kulturalnych, rozrywkowych i 
rekreacyjnych 

• Wypromowanie nowych imprez masowych 

Włączenie społeczności lokalnej w 
działania na rzecz podnoszenia estetyki 
poszczególnych miejscowości gminy oraz 
tworzenia przyjaznego klimatu stosunku 
do przybywających gości 

• Działalność edukacyjno-informacyjna 

Marketing i promocja gminy • Wydanie materiałów promocyjnych i 
informacyjnych 

• Stworzenie internetowej bazy usług 
turystycznych obszaru 

Plan Rozwoju 
Lokalnego Gminy 
Włodawa 

Rozwój turystyki (modernizacja bazy 
turystycznej i przystosowanie jej do 
całorocznej eksploatacji) 

• Działalność edukacyjno-informacyjna 

• Wyjazdy studialne do krajów UE 
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Dokument 
strategiczny 

Cele / Zadania Powiązania ze ZSROW 

Promocja gminy (wypromowanie gminy 
posiadającej znaną markę, zwiększenie 
prestiżu regionu w skali Polski) 

• Wydanie materiałów promocyjnych i 
informacyjnych 

• Stworzenie internetowej bazy usług 
turystycznych obszaru 

Rozwój społeczno-gospodarczy 
(zachęcanie inwestorów do inwestowania 
na terenie gminy – przygotowanie 
terenów pod inwestycje) 

• Wstępne studium wykonalności z elementami 
biznes planu budowy stoku narciarskiego na 
górze „Róźniówka” 

• Opracowanie biznesplanu stworzenia Szlaku 
Trzech Kultur (wycieczki cabriobusem) 

• Wstępne studium wykonalności (biznesplan) 
utworzenia pola golfowego 

• Koncepcja wykorzystania walorów rzek obszaru 
dla rozwoju turystyki aktywnej 

Plan Rozwoju 
Lokalnego Gminy 
Wola Uhruska 

Poprawa warunków życia oraz zmiany w 
strukturze zamieszkania (stymulowanie 
rozwoju działalności agroturystycznej i 
związanej z obsługą ruchu turystycznego) 

• Działalność edukacyjno-informacyjna 

• Wyjazdy studialne do krajów UE 

• Stworzenie internetowej bazy usług 
turystycznych obszaru 

• Wydanie materiałów promocyjnych i 
informacyjnych 

Plan Rozwoju 
Lokalnego Gminy 
Hańsk 

Wspieranie (organizacyjne i finansowe) 
wszelkich działań promujących rozwój 
turystyki w gminie 

• Działalność edukacyjno-informacyjna 

• Wydanie materiałów promocyjnych i 
informacyjnych 

Nawiązywanie współpracy i partnerstwa z 
gminami zagranicznymi 

• Wyjazdy studialne do krajów UE 

Budowa szlaków turystycznych i ścieżek 
rowerowych wraz z infrastrukturą 

• Opracowanie koncepcji stworzenia Szlaku 
Poleskiej Doliny Bugu 

• Opracowanie biznesplanu stworzenia Szlaku 
Trzech Kultur (wycieczki cabriobusem) 

• Koncepcja wykorzystania walorów rzek obszaru 
dla rozwoju turystyki aktywnej 

Rozbudowa informacji turystycznej, udział 
w targach turystycznych 

• Opracowanie jednolitego graficznego systemu 
informacji turystycznej 

• Stworzenie internetowej bazy usług 
turystycznych obszaru 

• Udział w targach promujących region 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Zarówno wybór tematów ZSROW Poleskiej Doliny Bugu, jak i przyporządkowane 
im cele oraz projekty pozostają w ścisłym związku z innymi dokumentami 
rozwoju, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Wdrożenie ZSROW 
daje szansę na realizację zasad zrównoważonego rozwoju Poleskiej Doliny Bugu oraz 
sąsiadujących z nią obszarów. 
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7 Powiązania ZSROW ze strategią NPR na lata 2004-2006 
 

7.1 Narodowy Plan Rozwoju a ZSROW 
Narodowy Plan Rozwoju (NPR) jest dokumentem strategicznym wskazującym 
kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji do Unii 
Europejskiej. Jako podstawowy dokument w wykorzystaniu funduszy 
strukturalnych scala on na poziomie krajowym horyzontalne, sektorowe i 
regionalne działania interwencyjne państwa. Celem strategicznym NPR jest 
rozwijanie konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i 
przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, 
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, 
ekonomicznej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym. 
 
Powstające w różnych obszarach tematycznych i terytorialnych dokumenty 
strategiczne, w tym ZSROW, powinny w swych zapisach (celach i projektach) być 
zbieżne zarówno z celem strategicznym, jak i celami cząstkowymi NPR-u, którymi 
są: 

1. Wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego 
wzrostu PKB. 

2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia i wykształcenia. 
3. Włączenie Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i 

informacyjnej. 
4. Intensyfikacja procesu zwiększania w strukturze gospodarki udziału 

sektorów o wysokiej wartości dodanej. 
5. Rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego. 
6. Wspomaganie procesów rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich 

regionów i grup społecznych w Polsce. 
 
W pełni zrozumiałym pozostaje także fakt, że trudna jest bezpośrednia ocena 
zbieżności dokumentu strategicznego na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. 
Efektywność wymienionych powyżej celów strategicznych i cząstkowych 
mierzona jest za pomocą zagregowanych wskaźników (PKB/mieszkańca, długość 
zmodernizowanych linii kolejowych itp.). Ocena powiązań ZSROW z NPR na lata 
2004-2006 nie wykazuje bezwzględnej kompleksowości proponowanych w 
ZSROW działań. Powiązania dotyczą raczej tworzenia odpowiednich zapisów 
ZSROW tak, aby pozostawały one w duchu celu strategicznego NPR, 
uwzględniały próby przezwyciężania wyszczególnionych w nim problemów, 
odwoływały się do polityki spójności społeczno-gospodarczej UE, nawiązując 
jednocześnie do priorytetów i osi rozwoju NPR. 
 
 

7.2 ZSROW a osie rozwoju Narodowego Planu Rozwoju  
Powiązania ZSROW Poleskiej Doliny Bugu z Narodowym Planem Rozwoju (NPR) na 
lata 2004-2006 można wykazać również po analizie tzw. osi rozwoju NPR. Osie 
rozwoju wyznaczone dla NPR na lata 2004-2006 nawiązują bezpośrednio do osi 
rozwoju wyznaczonych we Wstępnym Narodowym Planie Rozwoju, a także wytyczają 
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główne obszary koncentracji bezpośredniej interwencji publicznej o charakterze 
rozwojowym po roku 2006.  
 

Tabela 7.1 Powiązania ZSROW z osiami rozwoju NPR 

Osie NPR na lata 2004-2006 Powiązania z ZSROW 

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw • pobudzenie gospodarcze poprzez wspieranie rozwoju turystyki i 
agroturystyki na obszarze objętym ZSROW (projekty: 
„Stworzenie internetowej bazy usług turystycznych obszaru”, 
„Opracowanie jednolitego graficznego systemu informacji 
turystycznej”) 

• promocja lokalnych przedsiębiorców (w tym w szczególności w 
branży turystycznej), twórców, rzemieślników (projekty: „Udział w 
targach promujących region”, „Wydanie materiałów 
promocyjnych i informacyjnych”) 

Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia • podtrzymywanie tradycyjnych umiejętności związanych z 
rzemiosłem artystycznym oraz podnoszenie umiejętności i 
kwalifikacji gestorów bazy turystycznej (projekt: „Działalność 
edukacyjno-informacyjna”) 

• podnoszenie świadomości mieszkańców oraz młodzieży dot. 
wagi estetyki środowiska lokalnego oraz potencjału obszaru, 
który zamieszkują (projekt: „Działalność edukacyjno-
informacyjna”) 

• wymiana doświadczeń z innymi LGD, podnoszenie wiedzy i 
możliwość wykorzystywania dobrych praktyk innych LGD w 
wyniku wizyt studyjnych (projekt: „Wyjazdy studialne do krajów 
UE”) 

Tworzenie warunków dla zwiększania poziomu 
inwestycji, promowanie zrównoważonego rozwoju 
i spójności przestrzennej 

• umożliwienie rozwoju turystyki krajoznawczej na obszarze 
objętym ZSROW (projekty: „Opracowanie koncepcji stworzenia 
Szlaku Poleskiej Doliny Bugu”, „Opracowanie biznesplanu 
stworzenia Szlaku Trzech Kultur (wycieczki cabriobusem)”) 

• tworzenie warunków dla zrównoważonego wykorzystania 
potencjału obszaru tkwiącego w wodach stojących i płynących 
oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom w nich 
zachodzących (projekty: „Koncepcja wykorzystania walorów rzek 
obszaru dla rozwoju turystyki aktywnej”, „Analiza możliwości 
wyznaczenia nowych kąpielisk na obszarze gmin oraz zbadanie 
potencjału uzdrowiskowego regionu”) 

• analiza możliwości rozszerzenia sezonu turystycznego o okres 
zimowy (projekt: „Wstępne studium wykonalności z elementami 
biznes planu budowy stoku narciarskiego na górze „Róźniówka” 
w Woli Uhruskiej”) 

• zbadanie możliwości zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
obszaru dla nowych segmentów turystów (projekt: „Wstępne 
studium wykonalności (biznesplan) utworzenia pola golfowego”) 

Przekształcenia strukturalne w rolnictwie, 
rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich 

• realizacja założeń Sektorowego Programu Operacyjnego 
Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz 
Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL) – por. 7.3 ZSROW a 
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
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Osie NPR na lata 2004-2006 Powiązania z ZSROW 

Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i 
przeciwdziałanie marginalizacji niektórych 
obszarów 

• wykreowanie nowych atrakcji przyciągających turystów (projekt: 
„Wypromowanie nowych imprez masowych”) 

• wzmocnienie potencjału endogenicznego obszaru objętego 
ZSROW (środowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie w 
rozwoju turystyki i agroturystyki – projekty: „Analiza możliwości 
wyznaczenia nowych kąpielisk na obszarze gmin oraz zbadanie 
potencjału uzdrowiskowego regionu”, „Koncepcja wykorzystania 
walorów rzek obszaru dla rozwoju turystyki aktywnej”, 
„Opracowanie koncepcji stworzenia Szlaku Poleskiej Doliny 
Bugu”) 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 

7.3 ZSROW a SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (SPO-ROL) określa strategię oraz kierunki 
działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wsparcie w ramach tej 
osi rozwoju powinno zapewnić wyrównywanie warunków konkurencji produktów 
polskiego rolnictwa w UE oraz podnosić standardy cywilizacyjne mieszkańców 
wsi. Do podstawowych celów SPO-ROL należą: 

• podniesienie konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych, 
• modernizacja i rozbudowa sektora żywnościowego oraz marketingu 

wytwarzanych produktów,  
• dywersyfikacja źródeł dochodu ludności rolniczej, 
• zapewnienie rozwoju obszarów wiejskich dla podniesienia standardu 

cywilizacyjnego ich mieszkańców i zwiększenie możliwości inwestowania 
na tych obszarach w pozarolnicze sfery gospodarki. 

 
Powiązania ZSROW z celami SPO-ROL dotyczą wszystkich wymienionych wyżej 
obszarów. Szczególnie ważna w tym kontekście wydaje się dywersyfikacja 
źródeł dochodu ludności. Wyższa od średniej krajowej i wojewódzkiej stopa 
bezrobocia na obszarze gmin Włodawa, Wola Uhruska i Hańsk (por. 2.2.1.3 
Bezrobocie – s. 45) przy niekorzystnych warunkach rozwoju rolnictwa (por. 2.1.2.3 
Gleby – s. 34) każą poszukiwać mieszkańcom alternatywnych sposobów 
zarobkowania. Szanse takie daje kluczowy czynnik rozwoju ZSROW Poleskiej 
Doliny Bugu: turystyka i agroturystyka. Szczególny nacisk położono na również na 
zwiększenia możliwości inwestowania w pozarolnicze sfery gospodarki. 
Szansę taką daje przeprowadzenie szeregu szczegółowych analiz możliwości 
realizacji szeregu nowych inwestycji przez zainteresowanych partnerów (np. 
budowa profesjonalnych szlaków kajakowych, kąpielisk, pola golfowego czy stoku 
narciarskiego). 
 
 

7.4 ZSROW a założenia polityk Wspólnotowych 
Narodowy Plan Rozwoju jest zgodny z podstawowymi założeniami polityk 
Wspólnotowych. Oznacza to, że realizowane w ramach funduszy strukturalnych 
projekty powinny być zgodne z art. 12 rozporządzenia 1260/99/WE. ZSROW 
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Poleskiej Doliny Bugu powiązana jest w szczególności z takimi założeniami polityk 
Wspólnotowych jak: 

• ochrona środowiska, 
• społeczeństwo informacyjne, 
• polityka wspierania zatrudnienia, 
• rozwój przestrzenny, 
• równe traktowanie kobiet i mężczyzn. 

 

Ochrona środowiska 

Zgodnie z przytaczaną w NPR na lata 2004-2006 III Częścią Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, a w szczególności Jednolitym Aktem Europejskim, do 
najważniejszych celów w dziedzinie ochrony środowiska zaliczono: zachowanie, 
ochronę i poprawę jakości środowiska, przyczynianie się do ochrony zdrowia 
ludzkiego, a także zapewnienie rozważnego i racjonalnego użytkowania zasobów 
naturalnych. W tym przypadku ZSROW realizuje wspólnotowe postulaty 
dotyczące ochrony środowiska już na etapie wyboru jednego z tematów 
wiodących, tzn. „Wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych, w tym 
obszarów Natura 2000”. Zarówno cele strategiczne („Intensyfikacja wykorzystania 
posiadanych walorów turystycznych obszaru”), cele operacyjne („ochrona 
potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru”), jak i planowane projekty 
realizują koncepcję zrównoważonego rozwoju. Środowisko przyrodnicze obszaru 
objętego ZSROW traktowane jest jako potencjał, w oparciu o który planuje się 
rozwój gospodarczy i promocję gminy oraz wzmacnianie poczucia tożsamości 
lokalnej. Harmonijny rozwój obszaru, umiejętnie łączący wykorzystanie zasobów 
przyrodniczych, najlepiej odzwierciedlają planowane projekty, m. in. „Analiza 
możliwości wyznaczenia nowych kąpielisk na obszarze gmin oraz zbadanie 
potencjału uzdrowiskowego regionu” (m.in. analiza zjawisk eutroficznych w 
zbiornikach wodnych obszaru oraz wskazanie potencjalnych działań służących 
poprawie stanu zbiorników) oraz „Działalność edukacyjno-informacyjna” (m.in. 
szkolenia uświadamiające wagę estetyki środowiska lokalnego oraz zajęcia 
szkolenia dot. walorów przyrodniczych i kulturowych).  
 

Społeczeństwo informacyjne 

Wymieniany we wszystkich dokumentach planistycznych UE, w tym NPR na lata 
2004-2006, rozwój społeczeństwa informacyjnego ma być realizowany poprzez 
upowszechnianie dostępu i wykorzystania Internetu, planów rozwoju edukacji 
informacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych, wykorzystanie usług społeczeństwa 
informacyjnego dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, dla rozwoju wsi, 
w ochronie zdrowia, w zwiększeniu dostępności do dóbr kultury i ochronie 
środowiska itd. Planowanie i wdrożenie ZSROW Poleskiej Doliny Bugu wpisuje się 
w politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Należy podkreślić udział 
Internetu na etapie opracowania strategii (podstrona internetowa projektu, 
wymiana informacji członków LGD za pośrednictwem poczty elektronicznej). 
Wśród projektów ZSROW znalazło się „Stworzenie internetowej bazy usług 
turystycznych” oraz „Wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych” (w 
tym na nośnikach CD). Ponadto jednym z najważniejszych narzędzi komunikacji 
LGD ze społecznością lokalną będzie strona internetowa Stowarzyszenia (por. 
Tabela 8.1 Techniki promocji i informowania w ramach ZSROW – s. 148). 
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Polityka wspierania zatrudnienia 

Polska polityka wspierania zatrudnienia w ramach NPR zmierza do wzrostu 
zatrudnienia i ograniczenia społecznych skutków bezrobocia. Pomimo, że w 
ZSROW Poleskiej Doliny Bugu brak jest bezpośrednich celów i projektów 
ukierunkowanych na zmniejszenie bezrobocia, to wszystkie podejmowane 
działania w sposób pośredni pozytywnie oddziaływają na lokalny rynek pracy. 
Dotyczy to w szczególności rozwoju turystyki, która stanowi impuls do rozwoju 
całego obszaru. Promocja agroturystyki, rozwijanie bazy turystycznej stanowi 
szansę dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Stworzenie koncepcji 
szlaków autokarowych, kajakowych, żeglugi rzecznej, stoku narciarskiego czy pola 
golfowego jest przykładem innowacyjnego wzbogacania oferty turystycznej 
dającego szansę na zwiększenie ruchu turystycznego, a co za tym idzie powstania 
nowych miejsc pracy. Podobne efekty można wskazać w przypadku 
wypromowania nowych imprez i poprawie postrzegania regionu jako atrakcyjnego 
turystycznie. Nie bez znaczenia dla polityki wspierania zatrudnienie pozostaje 
akcentowana w ZSROW aktywizacja społeczności lokalnej. Przełamanie 
bierności, wspieranie współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami, organizacjami 
pozarządowymi, przedsiębiorstwami jest sprawdzonym sposobem 
przezwyciężania bezradności społecznej pogłębiającej zjawisko bezrobocia 
(projekt: Działalność edukacyjno-informacyjna). 
 

Rozwój przestrzenny 

Ujęcie przestrzenne w polityce UE polega na takim kształtowaniu rozwoju 
społeczno-gospodarczego, które nie zamyka się w granicach administracyjnych, 
lecz kreuje ponadregionalne oddziaływania realizowanych inwestycji. W 
odniesieniu do ZSROW Poleskiej Doliny Bugu rozwój przestrzenny można 
rozumieć przez wspólne podejmowanie skoordynowanych działań przez trzy 
gminy obszaru (Włodawa, Wolę Uhruską i Hańsk), jak i jako ponadlokalne 
oddziaływanie projektów. Wśród głównych adresatów przedsięwzięć inicjowanych 
w ramach ZSROW znajdują się bowiem turyści i mieszkańcy sąsiednich gmin. W 
przyszłości istnieje realna możliwość rozszerzenia działalności LGD „Poleska 
Dolina Bugu” o kolejne sąsiednie gminy leżące na obszarze Polesia Zachodniego, 
a docelowo również jeszcze większe zaangażowanie się we wspólną realizację 
projektów ze stroną ukraińską i białoruską. W projekcie „Wyjazdy studialne do 
krajów UE” zaplanowano z kolei wymianę doświadczeń i współpracę z innymi 
LGD. Organizacja wizyt studyjnych pozwala adaptować skuteczne rozwiązania 
innych LGD oraz przenosić ich doświadczenia na obszar objęty ZSROW.  
 

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn 

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek 
sposób, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na płeć. W tym duchu pozostaje 
kwestia wdrażania ZSROW Poleskiej Doliny Bugu, w szczególności w zakresie 
zatrudniania pracowników obsługi formalno-prawnej i merytorycznej 
dokonywana w oparciu o kryterium fachowości, a nie płci, wieku itp.  
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8 Promocja i informowanie o projekcie i ZSROW 
Działania związane z promocją i upowszechnianiem informacji o projekcie, 
ZSROW i źródłach finansowania projektu będą miały charakter kontynuacji tego 
typu działań realizowanych przez Gminę Włodawa w ramach Schematu I 
Pilotażowego Programu LEADER+.  
 
 

8.1 Techniki promocji i informowania 
Tabela 8.1 zawiera opis planowanych technik informowania i promocji, ich 
zakresu, grup docelowych wraz z uzasadnieniem ich wyboru. 
 

Tabela 8.1 Techniki promocji i informowania w ramach ZSROW 

Techniki 
promocji 

i informowania 
Zakres promocji i informowania Grupa docelowa Uzasadnienie wyboru 

Strona 
internetowa 
Lokalnej Grupy 
Działania 
„Poleska Dolina 
Bugu” 

Witryna internetowa LGD zawierała będzie 
m.in. opis Pilotażowego Programu LEADER+, 
ZSROW, LGD, źródeł finansowania ZSROW, 
opisy zaawansowania realizacji strategii i 
projektów, informacje o możliwości 
uczestnictwa w realizacji projektów, 
aktualności, ogłoszenia o przetargach i wyniki 
przetargów. Strona umożliwiała będzie również 
przekazanie informacji zwrotnej przez 
internautę do Biura LGD (mail lub specjalny 
formularz). 

społeczność lokalna 
gmin Włodawa, 
Wola Uhruska i 
Hańsk (mieszkańcy, 
organizacje 
pozarządowe, 
przedsiębiorcy, 
rolnicy, właściciele 
gospodarstw 
agroturystycznych, 
twórcy ludowi, 
młodzież szkolna); 
partnerzy projektu, 
realizatorzy usług, 
osoby 
zainteresowane 
obszarem gmin (w 
tym turyści) 

Internet jako źródło 
informacji jest obecnie 
najszybciej rozwijającym się 
medium informacyjnym. 
Liczba osób posiadających 
dostęp do Internetu rośnie 
w dużym tempie. Strona 
internetowa jest 
stosunkowo tanim i 
skutecznym sposobem 
przekazywania informacji 
(łatwość modyfikacji i 
uzupełniania treści). 
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Techniki 
promocji 

i informowania 
Zakres promocji i informowania Grupa docelowa Uzasadnienie wyboru 

Materiał 
przybliżający 
strategię w 
formie broszurki 
(wkładki do 
gazety) 

Wraz z rozpoczęciem wdrażania ZSROW 
wydany zostanie materiał przybliżający 
strategię w formie kilkustronicowej broszurki. 
Zawierał będzie informacje o projektach 
ZSROW, PPL+, źródłach finansowania 
ZSROW oraz LGD. Zapraszał będzie również 
czytelników do dzielenia się uwagami w 
sprawie ZSROW (możliwość dostarczenia 
uwag do Biura LGD, zatelefonowania, 
przesłania pocztą tradycyjną lub elektroniczną) 
oraz aktywnego udziału we wdrażaniu strategii. 

Broszura powinna z założenia trafić do 
każdego gospodarstwa domowego gmin 
objętych ZSROW. Kolportaż prowadzony 
będzie poprzez wysyłkę w formie druku 
bezadresowego lub wkładkę do prasy lokalnej i 
rozmieszczenie broszur w miejscach 
publicznych. 

społeczność lokalna 
gmin Włodawa, 
Wola Uhruska i 
Hańsk, partnerzy 
projektu 

Wykorzystanie tej formy 
przekazu informacji 
gwarantuje najszerszy i 
najłatwiejszy dostęp do 
informacji dla szerokiego 
grona mieszkańców gmin 
objętych ZSROW – również 
tych, którzy nie posługują 
się nowoczesnymi 
technologiami, jak Internet. 
Jest to jednak stosunkowo 
kosztochłonny sposób 
przekazu informacji i biorąc 
pod uwagę zakres projektu, 
będzie wykorzystany 
jednorazowo (na początku 
realizacji projektu). 

Artykuły w 
prasie lokalnej i 
regionalnej 

Planuje się zamieszczenie kilku artykułów w 
prasie lokalnej dot. m.in. celów i projektów 
ZSROW, PPL+, źródeł finansowania projektów, 
LGD (w tym dane teleadresowe), 
zaawansowania wdrażania projektów itp. 
Teksty będą miały charakter notek 
informacyjnych oraz artykułu sponsorowanego. 
Artykuły będą publikowane w Dzienniku 
Wschodnim oraz w tygodnikach Nowy Tydzień 
Włodawski, Super Tydzień Chełmski, Tygodnik 
Chełmski. Prasa będzie również jednym z 
kanałów informowania o organizowanych przez 
LGD przetargach na realizację poszczególnych 
elementów projektów ZSROW.  

społeczność lokalna 
gmin objętych 
ZSROW, 
społeczność 
regionu (powiatu 
włodawskiego i 
całego 
województwa 
lubelskiego), 
potencjalni 
realizatorzy zadań 

Stosunkowo efektywnym 
(tanim i skutecznym) 
sposobem informowania 
społeczności o postępach i 
planach we wdrażaniu 
strategii są artykuły w 
prasie lokalnej i regionalnej, 
która jest czytana przez 
wielu mieszkańców regionu. 
Poprzez umieszczanie 
artykułów w prasie 
regionalnej możliwe jest 
uzyskanie szerszego efektu 
promocyjnego obszaru 
wiejskiego gmin objętych 
ZSROW. 

Spotkanie 
z mieszkańcami 

Z powodu stosunkowo krótkiego okresu 
wdrażania strategii planuje się zorganizowanie 
jednego spotkania otwartego Zarządu LGD z 
mieszkańcami gminy i innymi 
zainteresowanymi stronami. Spotkanie 
zorganizowane zostanie na półmetku realizacji 
ZSROW (po drugim etapie). Przedstawione 
zostaną wyniki dotychczasowych prac oraz 
plany dotyczące przyszłych przedsięwzięć. Na 
spotkanie zaproszeni zostaną również 
przedstawiciele mediów lokalnych i 
regionalnych. 

społeczność lokalna 
gmin powiatu 
włodawskiego, 
partnerzy projektu, 
przedstawiciele 
mediów 

Spotkanie z mieszkańcami 
stwarza możliwość 
bezpośredniego 
skonfrontowania opinii i 
uwag mieszkańców z 
działaniami podejmowanymi 
przez LGD. 
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Techniki 
promocji 

i informowania 
Zakres promocji i informowania Grupa docelowa Uzasadnienie wyboru 

Stosowanie 
elementów 
informacyjnych 
i promocyjnych 
na produktach 
projektów 
ZSROW 

Podczas realizacji wszystkich projektów 
prowadzone będą działania informacyjno-
promocyjne źródeł finansowania projektów, 
m.in. poprzez informacje umieszczane na 
okładkach dokumentów będących produktem 
projektów (ekspertyz, koncepcji, dokumentacji), 
na folderach i materiałach informacyjnych i 
edukacyjnych wydawanych w ramach realizacji 
projektów, na banerach/planszach 
informacyjnych prezentowanych podczas 
targów, szkoleń i warsztatów. 

społeczność 
lokalna, beneficjenci 
projektów, partnerzy 
projektu, uczestnicy 
targów, szkoleń, 
warsztatów 

Większość działań 
zawartych w ZSROW 
koncentruje się na 
stworzeniu produktów, 
których beneficjentem 
ostatecznym jest 
społeczność lokalna oraz 
klienci korzystający z usług 
podmiotów działających na 
terenie gminy. Dzięki 
przestrzeganiu zasad 
zamieszczania informacji na 
produktach projektów oraz 
podczas wydarzeń 
realizowanych w ramach 
projektów ZSROW można 
dotrzeć z informacją i 
promocją źródeł 
finansowania do bardzo 
szerokiego kręgu osób. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Na działania związane z uruchomieniem strony internetowej, wydaniem materiału 
przybliżającego ZSROW, publikację artykułów w prasie lokalnej i organizację 
spotkania z mieszkańcami przewidziano w budżecie ZSROW 10 000 zł netto. 
Działania związane ze stosowaniem elementów informacyjnych i promocyjnych 
na produktach projektów ZSROW realizowane będą w ramach budżetów 
poszczególnych projektów (część tych zadań nie wymaga ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów, a jedynie określenia wymagań względem podmiotu 
realizującego dane zadanie). 
 
 

8.2 Promocja źródeł finansowania ZSROW 
Wszelkie działania służące promocji źródeł finansowania projektów i ZSROW 
realizowane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 
1159/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie prowadzenia przez Państwa 
Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy 
strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z 30.05.2000) oraz ze szczegółowymi zasadami 
określonymi w umowie o dofinansowanie projektu w ramach Schematu II PPL+ 
(m.in. informacja i logo UE, MRiRW oraz FAPA). 
 
Osobą odpowiedzialną za politykę informowania i promocji projektu, ZSROW i 
źródeł finansowania jest menedżer projektu (Kierownik Biura LGD). 
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9 Wyniki sesji planowania strategicznego 
Podczas realizacji projektu „Rozwój turystyki nadbużańskich obszarów wiejskich 
Włodawa i okolice” w ramach Schematu I Pilotażowego Programu LEADER+ odbyło 
się dziesięć spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnej gmin Włodawa, 
Wola Uhruska i Hańsk. Grupa Robocza składają się z uczestników spotkań 
pracowała nad wypracowaniem założeń do Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Koncepcji Rozwoju Produktów Turystycznych. Spotkania były 
moderowane przez konsultantów firmy LEM Projekt. Tabela 9.1 przedstawia 
zestawienie harmonogramu i tematyki spotkań. 
 

Tabela 9.1 Lista spotkań Grupy Roboczej 

Lp. Data spotkania Rodzaj spotkania 
Czas 

spotkania 
Liczba 

uczestników 

1. 15.12.2005 Seminarium inauguracyjne 4h 51 

2. 20.12.2005 Konferencja nt. utworzenia LGD 4h 31 

3. 06.01.2006 Warsztaty analityczne 8h 30 

4. 27.01.2006 Seminarium podsumowujące I etap projektu 4h 29 

5. 02.02.2006 Warsztaty nt. produktu turystycznego I 6h 26 

6. 07.02.2006 Warsztaty nt. produktu turystycznego II 6h 24 

7. 17.02.2006 Warsztaty strategiczne I 6h 23 

8. 21.02.2006 Warsztaty strategiczne II 6h 23 

9. 10.03.2006 Warsztaty wdrożeniowe 8h 24 

10. 28.03.2006 Seminarium końcowe 4h 23 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Poniżej przedstawiono kluczowe wyniki pracy Grupy Roboczej, które miały 
wpływ na ostateczny kształt ZSROW Poleskiej Doliny Bugu. 
 
 

9.1 Konferencja 
Okuninka, 20.12.2005 r., godz. 11.00 – 15.00 
Moderatorzy: Piotr Szczęsny, Anna Hejda, Szymon Apacki – LEM Projekt 
 
ĆWICZENIE – CELE/PROJEKTY 
Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o sformułowanie 
odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest cel / co chcemy osiągnąć 
jako Lokalna Grupa Działania?” (praca w grupach) 
 
Grupa I – cele/projekty: 
• Ścieżki rowerowe 

� ustalić kilka szlaków na terenie gmin 
� zapewnić bazy biwakowe 
� oznakować i zinwentaryzować szlaki 

• Wydanie informatora turystycznego 

� gospodarstwa agroturystyczne 
� gastronomia, noclegi 
� szlaki turystyczne, obiekty historyczne 

• Odnowa biologiczna jeziora Glinki 
• Badanie zasobów borowiny 

� jezioro Czarne 
• Badanie zasobów jodu w powietrzu 
• Podtrzymanie tradycji ludowej i ochrona zasobów 

historycznych 
� warsztaty dla dzieci i młodzieży 
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Grupa II – cele/projekty: 
• Promocja twórczości ludowej i ginących zawodów 

� utworzenie grupy twórców 
� wyjazdy na targi turystyczne, wystawy, 

prezentacji, itp. 
• Utworzenie regionalnego punktu wystawienniczego i 

informacyjnego 
� izby tradycji i folkloru 
� lekcji historii regionu 

• Tworzenie ścieżek rowerowych, pieszych, zdrowia – z 
infrastrukturą: 
� zadaszenia, wieże widokowe 
� miejsca na ognisko 
� ścieżki z pomysłem (szlakiem „czegoś tam...”) 

• Wspólna strona internetowa z bazą noclegową, 
informacją, rezerwacją itp. 

• Restauracja lub sieć punktów gastronomicznych z 
kuchnią regionalną (potrawy regionalne i z dziczyzny) 

• Zorganizowanie wystawy promującej lokalnych 
twórców ludowych 

• Wydłużenie sezonu turystycznego (ściągnięcie 
turystów) 

• Utworzenie nowych gospodarstw agroturystycznych 
(poza Okuninką i Wolą Uhruską) 

 
Grupa III – cele/projekty: 
• Strona internetowa 
• Spływy Bugiem 
• Zwiększyć ilość tras i szlaków (szlak konny, szlaki 

narciarskie) 
• Galeria Sztuki Rozmaitej 
• Stworzenie warunków do produkcji i sprzedaży 

tradycyjnych produktów 
 
Grupa IV – cele/projekty: 
• Ścieżka rowerowa 

� oznakowanie (trwałe i widoczne), mapki 
� wieże widokowe 
� zaplecze campingowe 
� boiska (np. plażówka), place zabaw 

• Punkty edukacji regionalnej  

� obszerne foldery, strona www 
• wypracowanie produktu regionalnego 

� poznajmy dawne zawody (kowalstwo, tkactwo, 
rękodzieło artystyczne) 

� promocja twórców ludowych, ciekawych 
osobowości, znani i wybitni 

� imprezy (święto rękodzieła) 
• gospodarstwa agroturystyczne 

� specjalizacja gospodarstw 
• informacja turystyczna 
 
Grupa V – cele: 
• Ściągnąć turystów 
• Zabrać im kasę 
• Wykorzystać ją na potrzeby regionu 
• Bo chcemy być bogaci, piękni i młodzi..., potem tylko 

bogaci i piękni..., ale zawsze zdrowi 
 
Cele/projekty – podsumowanie: 
• Strona internetowa 
• Spływy Bugiem 
• Zwiększyć ilość tras/szlaków (konne, narciarskie, 

rowerowe, piesze, tematyczne) 
• Galeria sztuki rozmaitej 
• Stworzenie warunków do produkcji i sprzedaży 

tradycyjnych produktów (sklepiki) 
• Promocja twórczości ludowej i ginących zawodów 

(wystawy, ochrona zasobów historycznych) 
• Utworzenie punktu wystawienniczego, informacyjnego 
• Utworzenie restauracji lub sieci punktów 

gastronomicznych 
• Wydłużenie sezonu turystycznego 
• Nowe gospodarstwa agroturystyczne 
• Wydanie informatora turystycznego 
• Odnowa biologiczna jeziora Glinki 
• Badanie zasobów borowiny i jodu 
• Punkty edukacji regionalnej 
• Przejście graniczne 

 
 

9.2 Warsztaty analityczne 
Okuninka, 06.01.2006 r., godz. 08.00 – 16.00 
Moderatorzy: Anna Hejda, Szymon Apacki 
 
ĆWICZENIE I – POTENCJAŁ TURYSTYCZNY 
OBSZARU 
Członkowie Grupy Roboczej w ramach pracy w grupach 
(podział wg gmin) poproszeni zostali o 
scharakteryzowanie walorów turystycznych, 
zagospodarowania przestrzennego oraz dostępności 
komunikacyjnej poszczególnych gmin objętych ZSROW. 
 

WŁODAWA 
Walory turystyczne: 

• Jeziora (Czarne, Białe, Glinki, Spójne, Orchowe, 
Święte, Lipiniec) 

• Lasy: Sobiborski Park Krajobrazowy (rezerwaty 
przyrody, zabytkowy park i ruiny w Różance, grzyby, 
jagody, zioła) 
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• Bug: ścieżka rowerowa, spływy kajakowe 
• Muzeum w Sobiborze 
• Panorama białoruska (słupy graniczne) 
• Włodawa: Festiwal Trzech Kultur, Poleskie Lato z 

Folklorem, zabytki 
• Twórcy ludowi 
• Dni Włodawy 
• Punkt informacji turystycznej 
• Lato (Dni) z Krokodylem 
 
Zagospodarowanie turystyczne: 

• Hotele i pensjonaty (OSIR, Czas Polesia, Rusałka, 
Słoneczny) 

• Prywatne kwatery agroturystyczne (+ wyżywienie) 
• Bary, puby 
• Restauracja: Czar Polesia 
• Stacje paliw: Włodawa 
• Kina: we Włodawie, sezonowe nad J. Białym 
• Poczty: Okuninka, Włodawa, Różanka, Żuków 
• Muzea: Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego 
• Sezonowy punkt informacji turystycznej 
• Parkingi 
 
Dostępność komunikacyjna: 

• PKS: częste kursy autobusowe w sezonie i busy 
prywatne (kierunki Lublin, Warszawa, Kraków, 
Białystok, Zamość., Chełm) 

• Obwodnica (J. Glinki – J. Białe) 
• Taxi 
• Ścieżki rowerowe 
• Przejazdy pojazdami konnymi latem i zimą 
 

WOLA UHRUSKA 
Walory turystyczne: 

• Dolina Bugu 
• Rezerwaty przyrody – Małoziemce, Czapliniec, Trzy 

Jeziora, Żółwiowe Błota 
• Łuk Uhruski – północna granica Wyżyny Lubelskiej 
• Łęgi nadbużańskie 
• Lasy sobiborskie 
• Bogactwo flory i fauny (avifauny): orły, czaple, żółw 

błotny 
• Atrakcyjne łowiska wędkarskie i myśliwskie 
• Mikroklimat borów sosnowych 
• Kuligi 
• Zabytki sakralne – kościół i cerkiew w Uhrusku, 

kościół w Kosyniu, nekropolie w Uhrusku, Kosyniu, 
Zbereżu 

• Zespół pałacowo-parkowy w Uhrusku 
• Szubienica – miejsce straceń powstańców 

styczniowych (Uhrusk) 
• stare cmentarze i miejsca związane z osadnictwem 
• 800-letni Uhrusk – dawna stolica Księstwa Kalicko-

Włodzimierskiego i siedziba biskupstwa 

• 650-letni Kosyń 
• Plener rzeźbiarsko-malarski „Kresy ‘92” 
• Zawody wędkarskie 
• Dożynki 
 
Zagospodarowanie turystyczne: 

• 20 kwater agroturystycznych – ok. 120 miejsc 
noclegowych 

• Pensjonat Gibson, schronisko młodzieżowe – ok. 125 
miejsc noclegowych 

• 2 restauracje , punkt gastronomiczny (sezon) 
• Kąpielisko strzeżone z wypożyczalnią sprzętu 
• Pole namiotowe i kempingowe 
• Wypożyczalnia rowerów 
• Obiekty sportowe 
• Kafejka internetowa 
• Biblioteka z dostępem do internetu 
• 3 trasy rowerowe, w tym dwie regionalne 
• 2 ścieżki przyrodnicze 
• Wieża widokowa 
• Jazda konna 
 
Dostępność komunikacyjna: 

• Drogi wojewódzkie: 819 (Parczew – Wola Uhruska), 
816 (Terespol – Zosin) 

• Linia kolejowa (Chełm – Włodawa) 
• Dobre połączenia autobusowe na trasie (Chełm – 

Wola – Włodawa) 
• Tablice informacyjne przy wjeździe na teren gminy 
• Punkty informacji dla turystów 
 

HAŃSK 
Walory turystyczne: 

• Krowie Bagno 
• Poleski Park Narodowy 
• Torfowisko Dubeczno – kopanie torfu 
• Żółw błotny 
• Wędkarstwo – naturalne zbiorniki 
• Żeremia i tamy bobrów 
• Grodzisko – wczesne średniowiecze 
• Tereny łowieckie 
• Pomniki przyrody 
• Lasy bogate w runo leśne – kompleksy 
• Rzadkie gatunki ptaków 
• Rzadkie i cenne gatunki roślin 
• Kolekcja motyli 
• Zabytki architektury drewnianej 
• Kolekcja dawnych przedmiotów użytku domowego / 

sprzętów rolnych 
• Kościół, cmentarze 
• Twórcy ludowi 
• X. Dolinowski – pszczelarstwo 
• Tradycje hutnictwa szkła 
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Zagospodarowanie turystyczne: 

• Gospodarstwo agroturystyczne 
• Ścieżki rowerowe i szlaki piesze 
• Miejsca parkingowe (zadaszenia) 
• Telefonia 
• Kawiarenka internetowa 
• CPN 
• Punkt informacji turystycznej 
• Imprezy (GOK) 
 
Dostępność komunikacyjna: 

• Najkrótsza droga z Lublina nad Jezioro Białe 
• Dobra jakość dróg lokalnych 
• Sieć dróg gruntowych 
 
 
ĆWICZENIE II – SWOT OBSZARU 
Uczestnicy spotkania poproszeni zostali o wskazanie 
głównych wspólnych mocnych i słabych stron oraz szans i 
zagrożeń rozwoju obszaru zgodnie z metodologią analizy 
SWOT (praca w grupach). Następnie każdy z uczestników 
wskazywał jedną pozycję spośród każdego rodzaju 
czynników, która według niego ma znaczenie kluczowe w 
perspektywie rozwoju obszaru (poniżej przedstawiono 
łączną liczbę wskazań na poszczególne czynniki). 
 
Mocne strony: 
• Brak przemysłu ........................................................... 0 
• Naturalne środowisko ............................................... 11 
• Gościnność ................................................................. 3 
• Zbiorniki wodne i cieki ................................................. 1 
• Lasy ............................................................................ 1 
• Granica UE ................................................................. 0 
• Tradycja hutnictwa szkła ............................................. 0 
• Wielokulturowa przeszłość .......................................... 2 
• Parki i rezerwaty ......................................................... 0 
• Zabytki i muzea ........................................................... 0 
• Turystyka rowerowa .................................................... 1 
• Kultura ludowa ............................................................ 1 
• Położenie geograficzne ............................................... 1 
• Imprezy cykliczne ........................................................ 0 
• Potrawy regionalne ..................................................... 0 
• Mikroklimat .................................................................. 1 
• Zasoby naturalne (zioła, owoce, runo) ........................ 1 
• Różnorodność gatunków zwierzyny leśnej ................. 0 
• Łatwy dostęp do żywności ekologicznej ..................... 1 
• Dość znaczny poziom bezpieczeństwa gości 

przyjezdnych ............................................................... 0 
 
Słabe strony: 
• Oznakowanie terenu ................................................... 3 
• Brak kolei .................................................................... 0 
• Brak drogi szybkiego ruchu ......................................... 5 

• Brak atrakcji zimowych (trasy narciarstwa biegowego,  
brak wyciągów narciarskich, lodowiska)...................... 1 

• Słaba sieć informacji turystycznej ............................... 2 
• Słaba baza rekreacyjno-sportowa ............................... 2 
• Brak oferty produktów regionalnych ............................ 1 
• Nadmiar uciążliwych owadów (komary, meszka)  ....... 0 
• Wysokie ceny usług turystycznych przy słabej jakości 0 
• Brak całorocznej galerii promującej i sprzedającej 

wyroby sztuki ludowej.................................................. 1 
• Złe oznakowanie tras rowerowych, brak miejsc 

odpoczynku ................................................................. 2 
• Brak tras konnych, spacerowych................................. 0 
• Brak wycieczek zorganizowanych dla turystów........... 0 
• Mała liczba przewodników (osoby) ............................. 0 
• Zły stan dróg lokalnych................................................ 3 
• Brak atrakcyjnych propozycji na przedłużenie sezonu 1 
• Eutrofizacja jezior ........................................................ 2 
 
Szanse: 
• Środki UE – uproszczone procedury ........................... 3 
• Otwarcie granicy z Ukrainą ......................................... 0 
• Wejście Ukrainy do UE................................................ 0 
• Powstanie lotniska....................................................... 0 
• Wzrost zamożności społeczeństwa............................. 6 
• Strefa EURO ............................................................... 0 
• Dobra współpraca z Ukrainą i Białorusią ..................... 3 
• Poprawa infrastruktury drogowej ................................. 6 
• Powstanie tras szybkiego ruchu (autostrady).............. 1 
• Zainteresowanie mediów regionem............................. 4 
• Preferencyjne kredyty (łatwiejszy dostęp) ................... 1 
• Działalność Euroregionu BUG..................................... 0 
• Moda na osiedlanie (wykup terenów) na naszych 

terenach ludzi z zewnątrz (inwestycje)  ....................... 0 
 
Zagrożenia: 
• Brak przejścia granicznego ......................................... 2 
• Stosunki z Białorusią i Ukrainą .................................... 1 
• Trudności w pozyskiwaniu funduszy ........................... 3 
• Polityka socjalna.......................................................... 0 
• Bezrobocie (szerząca się patologia) ........................... 5 
• Zaniedbania kulturowe ................................................ 4 
• Duża odległość od centrów kulturalnych ..................... 0 
• Trudny dostęp do nowinek technicznych .................... 0 
• Marazm ....................................................................... 3 
• Położenie geograficzne (jednostronne odcięcie 

granicą) ....................................................................... 1 
• Zanieczyszczenia wód i powietrza pochodzące z 

Ukrainy ........................................................................ 2 
• Zmiana preferencji turystów ........................................ 2 
• Polityka regionalna Polski i UE.................................... 0 
• Odpływ ludzi ................................................................ 1 
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9.3 Warsztaty nt. produktu turystycznego I 
Włodawa, 07.02.2006 r., godz. 09.00 – 15.00 
Moderatorzy: Anna Hejda, Beata Kozłowska, Szymon Apacki 
 
ZADANIE: PRODUKT TURYSTYCZNY – POMYSŁY  
Członkowie Grupy Roboczej poproszeni zostali o 
zdefiniowanie propozycji struktury produktu turystycznego 
obszaru „Poleskiej Doliny Bugu” w ramach czterech 
segmentów rynku turystycznego: agroturystyki, turystyki 
wczasowo-wypoczynkowej, turystyki aktywnej oraz bez 
wskazania ograniczającego (”?”) (praca w grupach). 
 
AGROTUSTYKA 
• rodziny z dziećmi (średnio- i małozamożni), plac 

zabaw, altanka); emeryci i renciści (spokój i cisza), 
miła obsługa; nauczyciele 

• pozyskiwanie ziół leczniczych (maliny, lipa, pokrzywa, 
pozyskiwanie runa leśnego – suszarnia do grzybów); 
możliwość wykonywania własnoręcznie przetworów 

• możliwość uczestnictwa w obcowaniu ze zwierzętami 
gospodarczymi (krowy, konie, itp.), podawanie karmy, 
zabiegi kosmetyczne 

• Biesiada wiejska (impreza integracyjna) – pieczony 
baran, imprezy regionalne (z kilku gospodarstw 
łącznie) 

• wędkarstwo (Bug, jeziora), wskazanie zbiorników, na 
których jest możliwość wędkowania (bez uprawnień); 
przygotowanie i wykonywanie potraw regionalnych 

• możliwość pobytu z własnymi zwierzętami domowymi 
(pies, kot); oferta skierowana do grup 
zorganizowanych (biura turystyczne); nowa forma 
organizacji oferowania usług dla grup 

 
TURYSTYKA WCZASOWO-WYPOCZYNKOWA 
• „Niezłe Ziółko” – festiwal ziół 
• Polowanie na Wielkiego Grzyba (IX – X) 
• Trasy wycieczkowe z przewodnikiem 
• „Zabawowisko” dla dzieci 
• „Regionalna biesiada przy ognisku” )infrastruktura 

turystyczna, zadaszenia, woły, itp.) 
• „Park rozrywki” 
• Warsztaty Regionalne (koordynowanie przez centrum 

regionalne) 
• „Święto gryki” 

• Wycieczka batyskafem w głąb jeziora (nurkowanie dla 
amatorów) 

• Tablica poglądowa (flora i fauna) 
 
TURYSTYKA AKTYWNA 
• Szlakiem miejsc historycznych 
• na zimę: narciarskie trasy biegowe, kuligi, bojery 
• Święto Jagody (potrawy z jagodami, przetwory, festyn, 

zbieranie jagód) 
• Cygańska włóczęga (przejażdżka koniem z wozem, z 

ogniskiem, noclegiem) 
• Impreza cykliczna – Szlakiem Jarmarków (handel, 

wystawy, kulinaria) 
• Bezkrwawe łowy (myślistwo z aparatem 

fotograficznym) 
• Spływy kajakowe po Bugu i Włodawce 
• Ścieżki rowerowe o różnym stopniu trudności 
• Miasteczko „Dziki Wschód” (salon gier, ujeżdżanie 

byka/konia, bicie monety – kowal, pędzenie wołów, 
potańcówka) 

 
„?” 
• Pola golfowe, korty tenisowe 
• Turystyka uzdrowiskowa (SPA) 
• Dzień Smakosza (potrawy regionalne) 
• Edukacja regionalna – warsztaty 
• Noc Świętojańska (Noc Kupały) 
• Wieczór Ułański (kozacki) 
• Sporty zimowe na lodzie 
• Rajd rowerowo-kolejowy 
• Kręgielnia 
• Turystyka przyrodnicza i historyczna 
• Zielone szkoły 
• Jarmarki wyrobów regionalnych 
• Spływ kajakowy Bug – Włodawa (dwa dni, 

wybudowanie stanicy) 
• Festiwal Szkła 
• Paintball – tereny przemysłowe – np. tereny byłej 

garbarni 
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9.4 Warsztaty strategiczne I 
Włodawa, 17.02.2006 r., godz. 09.00 – 15.00 
Moderatorzy: Anna Hejda, Beata Kozłowska, Szymon Apacki 
 
W ramach pracy w grupach (parach) uczestnicy spotkania 
identyfikowali przyczyny występowania kluczowych 
problemów na obszarze objętym ZSROW oraz wskazywali 
propozycje projektowe służące ich wyeliminowaniu lub 
ograniczeniu. 
 

1. Słabe wykorzystanie turystycznego sezonu 
zimowego 

Przyczyny: 

• Niska atrakcyjność oferty wypoczynku zimowego 
• Ograniczenia wynikające z istniejącej bazy noclegowej 

(nie wszystkie obiekty są przygotowane do 
przyjmowania turystów zimą) 

• Wzrost barier wynikających z niekorzystnego 
położenia (zimą komunikacja jest utrudniona) 

 
Propozycje projektowe: 

• Narciarskie trasy biegowe 
• Utworzenie ośrodka odpowiedzialnego za utrzymanie 

tych tras i wypożyczalni sprzętu (narty, sanki, bojery) 
• Organizacja profesjonalnych kuligów 
• Utworzenie sezonowego miejsca na lodowisko i 

utrzymanie go (oświetlenie, tafla) – hokej na jeziorach, 
stawach 

• Odśnieżanie dróg zimą 
• Organizacja zawodów wędkarskich na skalę krajową 

(sielawa, szczupak sielawowy) 
• Ściągnięcie myśliwych (organizacja, wypracowanie 

jakiejś imprezy cyklicznej, dorocznej) – zacieśnienie 
współpracy między kołami myśliwskimi 

• Współpraca dot. przekazywania informacji o bazie 
noclegowej i zabytkach, imprezach (trudny dostęp do 
internetu – promocja) 

 
2. Niedostateczne wykorzystanie istniejącej bazy 

turystycznej w okresie pomiędzy sezonem letnim 
a zimowym 

Przyczyny: 

• Niedostateczne działania marketingowe (promocje 
skierowane do wybranych grup klientów) 

• Niedostateczna liczba imprez specjalistycznych, które 
przyciągałyby turystów poza sezonem 

 
Propozycje projektowe: 

• Zwrócenie uwagi na szkoły (dzieci i młodzież szkolna) 
– organizacja wycieczek 1-2-dniowych (historia 
obszaru, korzystanie ze ścieżek rowerowych, ogniska, 
pieczenie ziemniaków) – po trasie współpraca 
gospodarstw agroturystycznych – promocja tych 
wycieczek w szkołach terenu lubelszczyzny 

• Oferta skierowana do studentów: plenery malarskie, 
fotograficzne, obozy ornitologiczne, kajakarskie 

• Ściągnięcie baloniarzy (coroczna impreza, 
przyciągnięcie telewizji) 

• Oferta dla emerytów (przede wszystkim gospodarstw 
agroturystycznych) 

 
3. Mała liczba nowopowstających obiektów/miejsc 

noclegowych 
Przyczyny: 

• Brak tras przelotowych przez region 
• Sezonowość usług turystyczny – brak całorocznej 

oferty 
• Zły (bardzo) stan infrastruktury drogowej – zastoje 

sezonowe w szczególności zimą 
• Koniec UE 
• Duży udział osób zatrudnionych w rolnictwie (bariery 

mentalnościowe) 
• Niska przedsiębiorczość mieszkańców 
• Całkowity brak współpracy między mieszkańcami wsi 

w zakresie oferty turystycznej 
• Nieprzyjazna polityka podatkowa Państwa dla 

początkujących przedsiębiorców 
• Brak wiary w uzyskanie dochodów z agroturystyki 
• Ograniczenia istniejącej substancji budowlanej 
• Ograniczenia przestrzenne (obszary chronione, 

ograniczony zasób terenów budowlanych) 
• Ograniczenia prawne (słaby stopień pokrycia planami 

zagospodarowania przestrzennego,) 
• Ograniczenia wynikające z niedorozwoju infrastruktury 

technicznej 
• Ograniczenia finansowe 
 
Propozycje projektowe: 

• Organizacja wizyt studialnych dla mieszkańców 
• Organizacja szkoleń 
• Organizacja wyjazdów na targi turystyczne 
• Pomoc przy ubieganiu się o środki UE 
• Rozwój dostępu do internetu na wsi 
• Warsztaty nt. produktów regionalnych 
• Promocja regionu 
 
4. Niski standard istniejącej bazy noclegowej: 
Przyczyny: 

• jak w pkt. 3 
• Niedostateczna wiedza o oczekiwaniach turystów w 

tym zakresie 
• Niedostateczne przekonanie o znaczeniu tego 

czynnika 
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• Ograniczony dostęp do środków finansowych 
• Niedostateczna standaryzacja kwater 

agroturystycznych 
• Ograniczenia związane z rozwojem infrastruktury 

technicznej 
 

Propozycje projektowe: 

• jak w pkt. 3 
 

5. Niedostateczny poziom rozwoju usług 
przewodnickich 

Przyczyny: 

• Niskie zainteresowanie turystów usługami 
przewodnickimi 

• Mała liczna turystów 
• Niedostateczny poziom rozwoju usług informacji 

turystycznej 
• Brak zainteresowania przewodnictwem wśród 

mieszkańców 
• Mała znajomość atrakcji turystycznych wśród 

mieszkańców 
• Utrudnienia w zwiedzaniu niektórych obiektów 
• Mała liczba wykwalifikowanych przewodników 
 
Propozycje projektowe: 

• Przeprowadzenie cyklu szkoleń przewodnickich wśród 
zainteresowanych mieszkańców 

• Porozumienie z zarządcami obiektów turystycznych i 
ustalenie zasad ich udostępniania 

• Stworzenie systemu informacji o przewodnikach w 
oparciu o punkty informacji turystycznej i 
kwaterodawców 

• Edukacja regionalna wśród dzieci (szkoła) i dorosłych 
(szkolenia, informatory) 

 
6. Niedostateczny poziom rozwoju usług informacji 

turystycznej 
Przyczyny: 

• Mała liczba publikacji (niski nakład) promujących 
region 

• Niski popyt na informację turystyczną (mała liczba 
turystów) 

• Mała liczba punktów informacji turystycznej 
• Niedostateczne wykorzystanie nowoczesnych technik 

i technologii informacji turystycznej (np. infomaty) 
• Trudności lokalowe i finansowe 

 
Propozycje projektowe: 

• Stworzenie i wypromowanie sieci punktów informacji 
turystycznej opartej na tradycyjnych punktach 
informacji turystycznej oraz na sieci infomatów 

• Opracowanie i dystrybucja przewodnika (informatora ) 
turystycznego w dużym nakładzie i w kilku językach 
(ang., niem., „holenderski”, rosyjski) 

 

7. Niedostateczny poziom rozwoju handlu i usług 
cywilizacyjnych 

Przyczyny: 

• Brak przekonania o opłacalności tego typu 
działalności 

• Brak przejścia granicznego i odległość od ważnych 
szlaków komunikacyjnych 

• Słaba kondycja gospodarstw domowych 
• Ubożenie społeczeństwa 
• Rosnąca apatia na skutek bezrobocia 
• Niechęć do podejmowania ryzyka 
• Niedostateczne działania na rzecz pozyskania 

inwestorów zewnętrznych 
• Ograniczenie możliwości nowych inwestycji przez 

powiększanie obszarów prawnie chronionych 
• Zbyt mała ilość lokali do wynajęcia 

 
Propozycje projektowe: 

• Korzystne warunki dla rozwoju handlu i usług 
cywilizacyjnych 

• Łatwiejszy dostęp do kredytów preferencyjnych 
• Inicjatywa i zaangażowanie mieszkańców 
• Zmniejszenie bezrobocia 
• Pokazywanie dobrych przykładów 

 
8. Niedostateczny poziom rozwoju usług 

gastronomicznych 
Przyczyny: 

• Zbyt krótki sezon turystyczny – sezonowość usług 
• Brak przekonania o celowości 
• Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 

towarzysząca (lokale) 
• Skomplikowania procedura uzyskania zezwolenia na 

tego typu działalność 
• Nie ma zwyczaju chodzenia na obiad do restauracji 
• Przyzwyczajenia (hamburger a nie zupa) 
• Zbyt mała liczba turystów chętnych do korzystania z 

takich usług 
• Wysokie nakłady na rozpoczęcie tego typu 

działalności 
 

Propozycje projektowe: 

• Promocja usług gastronomicznych i usług 
regionalnych 

• Uproszczone procedury uzyskania zezwolenia 
• Wzrost popularności agroturystyki 
• Moda na korzystanie z usług gastronomicznych 
• Zdrowe odżywianie – gwarancją zdrowia 
• Wydłużenie sezonu turystycznego 
• Rozbudowanie infrastruktury 

 
9. Niedostateczny poziom rozwoju szlaków 

turystycznych (ilościowo i jakościowo) 
Przyczyny: 
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• Niedostateczne oznakowanie 
• Niedostateczna ilość materiałów informacyjnych, 

przewodników 
• Bariery mentalnościowe – brak doświadczeń w 

zarabianiu na turystyce (krótkowzroczne planowanie 
dochodów i kariery) 

• Mentalność władzy – administrowanie a nie kreowanie 
(ryzyko realizacji nowych pomysłów) 

 
Propozycje projektowe: 

• Stworzenie szlaku doliny Bugu 
• Szlak Trzech Kultur jako produkt rozszerzony o cały 

region – wycieczka cabrio-busem 
• Szlaki piesze 
• Szlaki wodne – spływy kajakowe, stanice wodne (Bug, 

Włodawka, Tarasienka), parkingi wodne (Tarasiuki, 
Glinki, Włodawa), mostki i zastawki regulujące poziom 
wody na Włodawce i Tarasience, przejście wodne 
graniczne w okresie letnim 

• Szlaki konne (w siodle, w zaprzęgu), hotele dla koni 
• Szlaki rowerowe 
• Szlaki narciarskie (biegowe) 

 
10. Niedostateczny poziom rozwoju usług 

kulturalnych i rekreacyjnych (ilościowo i 
jakościowo) 

Przyczyny: 

• Niedostateczna ilość obiektów rekreacyjnych 
• Niski i nieprzewidywalny poziom wody we Włodawce i 

Tarasience uniemożliwiający kajakarstwie w sezonie 
• Nieistnienie odpowiednich mostków na Tarasience 

(szlak Włodawa – Glinki – Tarasiuki) 
• Słabe doświadczenia w promowaniu kultury lokalnej 
• Niedostateczna ilość imprez kulturalnych promujących 

folklor regionu 
• Mentalność władzy, brak programu strategicznego, 

który by tworzył brakującą infrastrukturę turystyczną i 
kulturalną 

 
Propozycje projektowe: 

• Miejsca biwakowe 
• Korty tenisowe 
• Pola golfowe – akademie golfa (co jest aktualne i 

modne na świecie) 
• Miejsca zabaw dla dzieci 
• Dostęp do doliny Bugu (szczególnie na terenie 

Włodawy) 
 

11. Niedostateczny poziom rozwoju plaż i kąpielisk 
(ilościowo i jakościowo) 

Przyczyny: 

• Zanieczyszczenia jezior 
• Zła polityka turystyczno-wypoczynkowa gmin 

(oszczędność) 
• Niewystarczający poziom bezpieczeństwa 

• Ukształtowanie terenu (Bug) 
• Niezrozumienie, że z turysty można żyć 
• Ekologia 
• Nieodpowiednia mentalność mieszkańców (inwestor – 

intruzem) 
• Wysprzedanie terenów nad jeziorami 
• Konflikt przynależności tafli wody i terenu 
• Położenie jezior na terenach chronionych 
• Bug – rzeka graniczna, trudne dojście do Bugu 
• Konflikt ze związkami wędkarskimi (tylko dla 

wędkarzy) 
 

Propozycje projektowe: 

• Zwiększenie ilości i dostępności koszów na odpady (w 
tym kontenery) 

• Wyznaczenie miejsc biwakowych (grill) 
• Zainteresowanie problemem władz związku 
• Częstsze kontrole szamb oraz dozoru budowlanego 
• Dodatkowe podłączenia do sieci kanalizacyjnej 
• Większe zainteresowanie radnych problemem 
• Oczyszczenie (odsłonięcie) linii brzegowej 
• Częstsze sprzątanie terenów wokół jezior 
• Wyznaczenie nowych kąpielisk 
• Organizacja odbioru śmieci 
• Prowadzenie działań prewencyjnych 
• Analiza zjawisk fizyko-chemicznych w jeziorach 

 
12. Eutrofizacja jezior 
Przyczyny: 

• Zarastanie jezior 
• Dewastacja prze turystów i wędkarzy 
• Odprowadzanie ścieków do jezior (J. Glinki) 
• Małe zainteresowanie problemem władz (starostwo + 

UG) 
• Samowole budowlane (Tarasienka) 
• Nieodpowiednia gospodarka jezior 
• Zagrożenie spadkiem wód gruntowych 
• Sanepid we Włodawie 

 
Propozycje projektowe: 

• jak w pkt. 11 
 

13. Zmniejszanie się atrakcyjności walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych 

Przyczyny: 

• Dzikie wysypiska śmieci w lasach (mieszkańcy 
wywożą nadmiar nieczystości, nie chcą płacić za 
wywóz) 

• Niski poziom estetyki gospodarstw i posesji 
(niedbalstwo , marazm, nie czują potrzeby, nie ma 
dostatecznej motywacji, ubóstwo gospodarstw 
wiejskich) 
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• Zanieczyszczenia środowiska wynikające z 
nieszczelnych szamb (niedbalstwo, niedostateczne 
ilość środków finansowych, niewystarczająca kontrola) 

• Zły stan techniczny obiektów zabytkowych (słaba 
inwencja, niedostateczna motywacja, nieumiejętność 
pozyskiwania środków finansowych) 

• Skład łupku węglowego w Dolinie Bugu (tor cross-owy 
w Orchówku, nieukończone zagospodarowanie 
terenu) 

• Niedostateczna ilość oznakowanych ścieżek 
rowerowych i do turystyki pieszej (mieszkańcy nie 
czują potrzeby, nie mają motywacji, nie wiedzą) 

• Zanieczyszczenia wód i powietrza pochodzące z 
Ukrainy (nie ma porozumienia) 

• Nadmiar uciążliwych owadów (kleszcze, komary, 
meszki) 

• Zły stan i niedostateczny rozwój infrastruktury 
drogowej 

• Niezagospodarowane obiekty po byłych zakładach 
(garbarnia) 

 
Propozycje projektowe: 

• Poszukanie właściwych ludzi 
• Rozpisanie konkursów 
• Poszukanie sponsorów 
• Zachęcanie do włączania się w działania LGD 

podnoszące atrakcyjność 
• Włączenie się w realizację projektów 
• Wypracowanie metody pracy z dziećmi i młodzieżą 

(np. „Zobacz dalej niż czubek własnego nosa”, 
„Dbanie o porządek kulturalnych ludzi nie trudzi”) 

• Działania edukacyjne 
• Pozytywne motywowanie 

 
14. Niewykorzystany potencjał twórczości ludowej 
Przyczyny: 

• Niewystarczająca współpraca środowisk twórczych 
• Słaba wiedza na temat przepisów dotyczących tej 

działalności 
• Zbyt małe zainteresowanie lokalnych instytucji (władz) 

i odbiorców indywidualnych 
• Słaba promocja 

 
Propozycje projektowe: 

• Potrzeba szczegółowej „inwentaryzacji” twórców 
ludowych 

• Utworzenie zrzeszenia twórców ludowych 
• Targi sztuki ludowej 
• Wykaz twórczości na stronach internetowych i 

folderach 
• Warsztaty edukacyjne (dla dzieci, turystów) 
• Sklep (stoisko) 

 
15. Niewykorzystany potencjał produktów 

regionalnych 

Przyczyny: 

• Niedostateczne działania promujące produkt 
 

Propozycje projektowe: 

• Scharakteryzowanie i zinwentaryzowanie produktów 
regionalnych 

• Określenie produktów dla poszczególnych obszarów 
• Działania promujące (targi, biesiady, festyny, święta 

lokalne) 
• Certyfikat jakości 

 
16. Niedostateczna promocja regionu 
Przyczyny: 

• Mała ilość działań promocyjnych 
• Niedostateczna wiedza i umiejętności w tym zakresie 
• Ograniczone możliwości finansowe 
• Nieprowadzenie oceny skuteczności promocji 
• Niedostateczna współpraca zainteresowanych 

podmiotów 
• Niewystarczająca koordynacja działań promocyjnych 
• Brak strategii promocji 
• Niska skuteczność promocji 
• Słabe przekonanie o celowości tego typu działań 
• Niedostateczna wiedza o klientach 

 
Propozycje projektowe: 

• Zawiązanie współpracy zainteresowanych ludzi, 
wspólna działanie mające na celu promowanie 
regionu 

• Poznawanie nowych technik promocji 
• Przeprowadzenie badań skuteczności promocji i 

potrzeb klientów 
• Wypracowanie najlepszej dla naszego regionu 

strategii promocji i zastosowanie jej w praktyce 
• Dokładne mapy regionu 
• Widokówki 
• Prospekty, foldery, albumy 
• Film reklamowy do emisji telewizyjnej 
• Tablice informacyjne w każdej miejscowości 
• Reklama internetowa 
• Wyszczególnienie konkretnych tras krajobrazowo-

historyczno-rekreacyjnych na oddzielnych mapach, 
folderach 

• Współdziałanie z biurami turystycznymi, prasą, TV, 
radiem 

• Nagłaśnianie imprez cyklicznych 
 

17. Słaby rozwój przedsiębiorczości w branży 
turystycznej i okołoturystycznej (usługi dla 
turystów, handel) 

Przyczyny: 

• Brak przekonania do celowości/opłacalności 
prowadzenia tego typu działalności 

• Brak tradycji prowadzenia tego typu działalności  
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• Brak systemu zachęt do podjęcia działalności na tym 
polu 

• Niedostateczna wiedza na temat prowadzenia tego 
typu działalności 

• Bariery związane z podejmowaniem i rozwijaniem 
działalności gospodarczej w ogóle 

• Niedostateczne działania na rzecz pozyskania 
inwestorów zewnętrznych 

 
 

9.5 Warsztaty strategiczne II 
Włodawa, 21.02.2006 r., godz. 09.00 – 15.00 
Moderatorzy: Piotr Szczęsny, Szymon Apacki 
 
Członkowie Grupy Roboczej poproszeni zostali o 
wskazanie w oparciu o wyniki Warsztatów strategicznych I 
propozycji projektowych do ZSROW, spełniających 
wymogi Schematu II Pilotażowego Programu LEADER+ 
(praca w grupach). 
 

1. Słabe wykorzystanie turystycznego sezonu 
zimowego 

 
STOK NARCIARSKI + WYCIĄG 
Co można zrobić? 

• utworzenie na bazie istniejącej góry „Róźniówka” w 
Woli Uhruskiej stoku narciarskiego z wyciągiem oraz 
niezbędną infrastrukturą 

 
Kiedy to można zrobić? 

• koncepcję oraz place planistyczne można rozpocząć 
wiosną 2006 r., a następnie po uzgodnieniach z 
Akademią Rolniczą w Lublinie w okresie lata 2006 r. 
można projektować, a następnie realizować 
przedsięwzięcie 

 
Gdzie można/trzeba to zrobić? 

• góra „Róźniówka” w Woli Uhruskiej 
 

Kto mógłby to zrobić? 

• realizatorem przedsięwzięcia winna być Gmina Wola 
Uhruska, z wykorzystaniem możliwości GOSiR-u oraz 
przy współpracy z AR w Lublinie 

• stowarzyszenia agroturystyczne, stowarzyszenie 
rozwoju gospodarczego, szkoła w Woli Uhruskiej 

 
Co już mamy? 

• górę z uporządkowaną własnością prawną 
• bardzo dobrą infrastrukturę drogową 
• bazę noclegową (kwatery agroturystyczne, pensjonat, 

schronisko młodzieżowe) 
• bazę żywieniową (2 restauracje + stołówka szkolna) 
• punkt informacji turystycznej 
• jednostkę do obsługi (GOSiR) 

 
Czego nam brakuje? 

• stosownego porozumienia Gminy z AR w Lublinie 
• wyciągu narciarskiego 
• wypożyczalni sprzętu 

• opracowania projektu oraz środków finansowych na 
realizację projektu 

• przeszkolonej kadry 
 

Dla kogo będziemy to robić? 

• dzieci i młodzież szkolna 
• mieszkańcy powiatu włodawskiego i chełmskiego 
• turystów z Polski i Ukrainy – wykorzystując stosowne 

porozumienia oraz istniejące kontakty sąsiedzkie 
 

2. Niedostateczne wykorzystanie istniejącej bazy 
turystycznej w okresie pomiędzy sezonem letnim 
a zimowym 

 
JESIEŃ NA POLESIU 
Co można zrobić? 

• Wzbogacenie oferty dla (pobyty dla grup 
zorganizowanych): dzieci i młodzieży (zielone szkoły), 
emerytów, osób starszych (turnusy rehabilitacyjne) 

• Współpraca z podmiotami, które mogą przyjąć grupy 
zorganizowane (pensjonat, hotel, ośrodki 
wypoczynkowe) 

• Współpraca z gospodarstwami agroturystycznymi 
• Współpraca z podmiotami oferującymi atrakcje 

turystyczne (muzeum, obiekty sportowe, obiekty 
sakralne, szkoły, ośrodki kulturalne, ośrodki 
rekreacyjne) 

• Współpraca z lokalnym samorządem, 
stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi 

• Promocja ofert już istniejących i sukcesywne ich 
wzbogacanie 

• Określenie potrzeb potencjalnych turystów 
• Ankiety wśród osób uczestniczących w podobnych 

inicjatywach 
• Wyjście z ofertą specjalistyczną zagranicę (turyści) 
• 6-miesięczny cykl szkoleń i spotkań 

 
Kiedy to można zrobić? 

• Jesień 
 

Kto mógłby to zrobić? 

• LGD przy współpracy ze wspomnianymi wyżej 
podmiotami 

 
Co już mamy? 
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• walory krajobrazowe, przyrodnicze (jeziora, lasy, 
rzeka Bug, Poleski Park Narodowy, Sobiborski Park 
Krajobrazowy) 

• atrakcje (powozy konne, szlaki, przewodnicy, imprezy 
kulturalne) 

• ośrodki turystyczne 
• gospodarstwa agroturystyczne 
• potencjał ludzki 
• zabytki 

 
Czego nam brakuje? 

• strategia działań 
• baza żywieniowo-noclegowa 
• promocja (foldery) 
• brak współpracy 

 
Dla kogo będziemy to robić? 

• młodzież szkolna 
• emeryci i renciści 
• studenci 
• osoby starsze 
• osoby niepełnosprawne 

 

3. Niedostateczny poziom rozwoju usług 
przewodnickich 

4. Niedostateczny poziom rozwoju usług informacji 
turystycznej 

 
ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ I PROMOCJI 
Co można zrobić? 

• Inwentaryzacja (analiza) zasobności kulturowej 
(materialnej/duchowej, przyrodniczej, historycznej 
gmin) 

• Opracowanie jednolitego systemu informacji 
turystycznej w rozumieniu technicznym (układ 
graficzny) dla folderów, tablic informacyjnych, map, 
szlaków, gospodarstw agroturystycznych itp. 

• Budowa strony internetowej – baza usług 
turystycznym (wykaz kwater z możliwością rezerwacji, 
kalendarz imprez, wykaz przewodników, wykaz osób 
świadczących usługi w zakresie organizacji kuligów, 
wykaz łowisk itp. 

• Wydanie publikacji promocyjnych i informacyjnych itp. 
• Wypromowanie nowych imprez masowych, np. z 

poszukiwaniem ryby/krokodyla 
• Urządzenie punktu informacji turystycznej w siedzibie 

stowarzyszenia 
• Usługi szkoleniowe w zakresie ruchu turystycznego 
• Organizacja targów/jarmarków 

 
Kiedy to można zrobić? 

• działania kwalifikujące się do dofinansowania z 
Schematu II PPL+ - wraz z przyznanym funduszem 

• działania twarde – w okresie od 2007 r. 
 

Gdzie można/trzeba to zrobić? 

• teren gmin 
• informacja turystyczna – gmina Włodawa 

 
Kto mógłby to zrobić? 

• LGD 
 

Co już mamy? 

• baza materialna dla informacji turystycznej 
• dobre chęci 

 
Czego nam brakuje? 

• pieniędzy 
 

Dla kogo będziemy to robić? 

• społeczeństwo 
 
 

5. Niedostateczny poziom rozwoju handlu i usług 
cywilizacyjnych 

 
POKAZYWANIE DOBRYCH PRZYKŁADÓW 
Co można zrobić? 

• szkolenia, wyjazdy studyjne 
 

Kiedy to można zrobić? 

• bieżący rok (maj) 
 

Gdzie można/trzeba to zrobić? 

• wyjazd do jakiegoś kraju UE 
 

Kto mógłby to zrobić? 

• Stowarzyszenie, władze lokalne 
 

Co już mamy? 

• działającą strukturę (SPDB) 
 

Czego nam brakuje? 

• środków finansowych 
 

Dla kogo będziemy to robić? 

• miejscowi przedsiębiorcy, osoby zainteresowane 
rozpoczęciem działalności gospodarczej, członkowie 
Stowarzyszenia 

 

6. Niedostateczny poziom rozwoju usług 
gastronomicznych 

 
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I PROMOCJA 
USŁUG 
Co można zrobić? 

• rozbudowa, modernizacja i utworzenie nowych 
punktów gastronomicznych i zorganizowanie ich w 
sieć 

 
Kiedy to można zrobić? 

• 2 – 3 lata 
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Gdzie można/trzeba to zrobić? 

• Okuninka, Wola Uhruska, Hańsk 
 

Kto mógłby to zrobić? 

• lokalni przedsiębiorcy, Stowarzyszenie, organizacje 
wspierające rozwój przedsiębiorczości 

 
Co już mamy? 

• drobne punkty gastronomiczne świadczące usługi na 
różnym poziomie 

 
Czego nam brakuje? 

• sprawnie działającej sieci spełniającej określone 
standardy, pieniędzy 

 
Dla kogo będziemy to robić? 

• turyści, przedsiębiorcy, społeczność lokalna 
 

7. Niedostateczny poziom rozwoju szlaków 
turystycznych (ilościowo i jakościowo) 

 
SZLAK DOLINY BUGU (pieszy, rowerowy, konny, 
narciarski (biegowy)) 
Co można zrobić? 

• oznakowanie co 3 km 
• oznakowanie rozwidleń (strzałki kierunkowe) 
• miejsce biwakowe co 5 km (piesze) 
• miejsce biwakowe co 10 km (rowerowe) 
• wieże widokowe jako atrakcje w pobliżu jezior i 

atrakcyjnych punktów 
• tablice informacyjne o charakterze artystycznym 

(grafiki, zdjęcia nieistniejących obiektów) 
• punkty ciekawych historii i zdarzeń 

 
Kiedy to można zrobić? 

• od zaraz 
 

Gdzie można/trzeba to zrobić? 

• trasa od Woli Uhruskiej do Hanny 
 

Kto mógłby to zrobić? 

• samorządy 
• stowarzyszenia 
• podmioty gospodarcze zapewniające infrastrukturę 

turystyczną 
 

Co już mamy? 

• podstawowe oznakowanie z wytyczeniem 
 

Czego nam brakuje? 

• opisano powyżej 
 

Dla kogo będziemy to robić? 

• wczasowicze z Jeziora Białego 
• rezydenci prywatni 

• młodzież, studenci, szkoły, harcerze 
• obcokrajowcy, sportowcy (zawody) 
 
SZLAK TRZECH KULTUR (wycieczka cabriobusem) 
Co można zrobić? 

• Wykonać cabriobus na bazie autobusu, PKS ma jako 
przewoźnik największe możliwości (jako działalność 
komercyjna) 

• Dostosować Szlak Trzech Kultur do potrzeb 
zwiedzających (przewodnicy, dostępność obiektów 
sakralnych) 

 
Kiedy to można zrobić? 

• od zaraz 
 

Kto mógłby to zrobić? 

• PKS 
• samorządy 
• biuro turystyczne ANAS 
• PTTK 
• Informacja Turystyczna Pana Leszka Hawryszczaka) 

 
Co już mamy? 

• obiekty sakralne 
• przewodników 
• ciekawą historię 

 
Dla kogo będziemy to robić? 

• turyści kresowi i zagraniczni 
• szkoły 

 

8. Niedostateczny poziom rozwoju usług 
kulturalnych i rekreacyjnych (ilościowo i 
jakościowo) 

 
Co można zrobić? 

POLE GOLFOWE 
• obiekt klasy mistrzowskiej (70 ha) wpisany w krajobraz 

Polesia; najlepiej usytuowany tak, by był łatwo 
dostępny w całym powiecie i stanowił główną atrakcję 
(sezon trwa 7 miesięcy) 

• wymaga aplikowania o fundusz na projekt (precedens: 
gmina Augustów otrzymała na ten cel 314 tys. zł z UE) 

• koszty: 400 tys. zł – projekt; 4-5 mln zł – obiekt; 900 
tys. zł – utrzymanie  

 
TRASY KAJAKOWE (małe rzeczki) 
• system ozdobnych mostków 
• system zastawek i tam, by poziom wody umożliwiał 

pływanie w całym sezonie kajakowym 
• przystanie (parkingi) 
• Tarasiuki, Glinki, Włodawa (most) 
• Suchawa – Adamki – Włodawa  

       | 
Wytyczno 
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PRZYSTANIE I STANICE KAJAKOWE NA BUGU 
• drogi dojazdowe 
• miejsce sumowania 
• droga wodna do jeziora Świtaź itp. 
• przejście graniczne kajakowe sezonowe 

 
Kiedy to można zrobić? 

• od zaraz 
 

Kto mógłby to zrobić? 

• władza i podmioty gospodarcze 
 

Dla kogo będziemy to robić? 

• turyści z zagranicy (szczególnie UE) i z Polski 
 

9. Niedostateczny poziom rozwoju plaż i kąpielisk 
(ilościowo i jakościowo) 

 
WYZNACZENIE NOWYCH KĄPIELISK 
Co można zrobić? 

• wyznaczenie nowych kąpielisk na j. Glinki 
• powiększenie starorzecza w Woli Uhruskiej i 

wyznaczenie większego kąpieliska w stosunku do 
istniejącego 

• wskazanie potencjalnej lokalizacji zbiornika 
rekreacyjnego w okolicach Hańska 

• przeciwdziałanie obniżaniu wód gruntowych 
(spiętrzanie na istniejących ciekach) 

 
Kiedy to można zrobić? 

• po wykonaniu badań i ekspertyz 
• dokumentacja techniczna (projekty, raporty, OOŚ, 

pozwolenia na budowę) – 2007/2008 
• realizacja – 2009 (początek) 

 
Gdzie można/trzeba to zrobić? 

• Jezioro Glinki 
• starorzecze Bugu w Woli Uhruskiej 
• okolice Hańska 

 
Kto mógłby to zrobić? 

• LGD 
• wykonawcy wyłonieni w przetargu 

 
Co już mamy? 

• kąpielisko na Glinkach 
• kąpielisko na starorzeczu Bugu w Woli Uhruskiej 

 
Czego nam brakuje? 

• wysokiej klasy kąpielisk poza Jeziorem Białym 
 

Dla kogo będziemy to robić? 

• turystyka wypoczynkowo-rekreacyjna – lubiący 
spędzać czas nad wodą 

• miejscowa ludność 
 

10. Eutrofizacja jezior 
 
ANALIZA ZJAWISK FIZYKO-CHEMICZNYCH I 
BIOLOGICZNYCH W ZBIORNIKACH WODNYCH 
Co można zrobić? 

• Przeprowadzić analizy fizyko-chemiczne i biologiczne 
w zbiornikach wodnych 

• Przeprowadzić analizy potencjalnego wpływu nowego 
czy powiększonego kąpieliska na środowisko 

 
Kiedy to można zrobić? 

• wiosna; bezpośrednio przez rozpoczęciem sezonu; w 
trakcie trwania sezonu; po zakończeniu sezonu – 
2006/2007 

 
Gdzie można/trzeba to zrobić? 

• Jezioro Glinki 
• starorzecze Bugu w Woli Uhruskiej 
• okolice Hańska na rzecze Krzemiance 

 
Kto mógłby to zrobić? 

• AR w Lublinie, UMCS 
 

Co już mamy? 

• analizy SANEPID-u; opracowania dot. rzeki Bug; 
analizy dotyczące stanu wód na obszarach 
chronionych (SPK, PPN, PPK) 

 
Czego nam brakuje? 

• kompleksowej wiedzy o zjawiskach zachodzących w 
zbiornikach rekreacyjnych i wiedzy nt. wpływu 
gospodarki człowieka na te zbiorniki 

• koncepcji rewitalizacji zbiorników wodnych 
• wiedzy dotyczącej możliwości lokalizacji nowych 

zbiorników 
 

Dla kogo będziemy to robić? 

• dla nas (w celu wskazania miejsc lokalizacji nowych 
kąpielisk oraz dalszego postępowania z istniejącymi) 

• środowiska ekologiczne (udowodnienie, że budowa 
nowych kąpielisk i powiększanie istniejących nie 
wpływa negatywnie na środowisko) 

 

11. Zmniejszanie się atrakcyjności walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych 

 
DZIAŁANIA EDUKACYJNE 
Co można zrobić? 

• dodatkowe zajęcia szkolne nt. „Walory przyrodnicze i 
krajobrazowe gmin” – Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska  

• spotkania (szkolenia) w KGW – uświadomienie wagi 
estetyki środowiska lokalnego 

• rozpisywanie konkursów wiedzy o walorach 
przyrodniczych, krajobrazowych gminy (dla młodzieży 
i mieszkańców) 

• działania edukacyjne w formie zabawy 
• świętowanie (podniesienie rangi) tradycji lokalnych 
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• organizowanie konkursów promujących poziom 
estetyki gospodarstw i posesji 

 
Kiedy to można zrobić? 

• każda pora jest dobra (jak najwcześniej) 
 

Gdzie można/trzeba to zrobić? 

• w każdej wsi i w każdej szkole na terenie gminy 
 

Kto mógłby to zrobić? 

• nauczyciele 
• wolontariusze 
• oddelegowany pracownik gminy 
• społecznicy 

 
Co już mamy? 

• pomieszczenia 
• potencjał ludzki 
• pomysł 
• chęci 

 
Czego nam brakuje? 

• scenariusza spotkań 
• wsparcie finansowe 

 
Dla kogo będziemy to robić? 

• poprzez samych siebie dla turystów 
 

12. Niewykorzystany potencjał twórczości ludowej 
 

Co można zrobić? 

• warsztaty pokazowo-edukacyjne + wyżywienie 
(widowiska obrzędowe, wycinanka, palmy i pisanki, 
kowalstwo, garncarstwo, rzeźba, wikliniarstwo, wianki) 

 
Kiedy to można zrobić? 

• według kalendarza/planu (w sezonie – turyści; przez 
cały rok – dzieci i młodzież szkolna) 

 
Gdzie można/trzeba to zrobić? 

• ośrodki wczasowe, gospodarstwa agroturystyczne, 
świetlice, szkoły, domy kultury 

 
Kto mógłby to zrobić? 

• stowarzyszenia twórców ludowych 
• koła gospodyń wiejskich 
• właściciele ośrodków wypoczynkowych i gospodarstw 

agroturystycznych 
• stowarzyszenie agroturystyczne 
• DK 
• szkoły 

 
Co już mamy? 

• twórcy 
• zespoły obrzędowe i śpiewacze 
• kapele 

• imprezy o charakterze cyklicznym (plenery, festyny) – 
Festiwal Trzech Kultur 

 
Czego nam brakuje? 

• właściwej promocji zachęcającej potencjalnych 
odbiorców 

• wykreowania nowego produktu turystycznego 
 

Dla kogo będziemy to robić? 

• młodzież szkolna, okoliczni mieszkańcy 
• turyści 

 

13. Niewykorzystany potencjał produktów 
regionalnych 

 
Co można zrobić? 

• określić produkt dla danego obszaru 
• uzyskać certyfikat i wprowadzić do produkcji (znaleźć 

producenta – wytwórcę) 
 

Kiedy to można zrobić? 

• już – jak najszybciej 
 

Gdzie można/trzeba to zrobić? 

• region 
 

Kto mógłby to zrobić? 

• stowarzyszenia, miejscowi przedsiębiorcy, właściciele 
gastronomii, handlowcy 

 
Co już mamy? 

• potrawy regionalne 
• ludzi (rzemiosło-producentów) 

 
Czego nam brakuje? 

• wyłonionego (określonego) produktu 
• zainteresowania ze strony producentów 

 
Dla kogo będziemy to robić? 

• mieszkańcy regionu 
• turyści 

 

14. Niedostateczna promocja regionu 
 
PROMOCJA TURYSTYKI REGIONU POPRZEZ 
ZASTOSOWANIE NOWYCH TECHNIK (INTERNET, TV, 
RADIO, FOLDERY, TABLICE DO UMIESZCZANIA 
INFORMACJI) 
1. 
Co można zrobić? 

• tworzenie nowych aktualnych stron internetowych 
• nawiązanie kontaktów (500-lecie miejscowości) ze 

znanymi osobami radia i tv 
• tworzenie folderów, map turystycznych 
• elektromapa regionu 
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• dystrybucja płyt CD z filmem o walorach turystycznych 
regionu 

• utworzenie elektronicznego punktu informacji 
turystycznej 

 
Kiedy to można zrobić? 

• cały rok (w szczególności wykorzystać uroczystości 
500-lecia) 

• intensyfikacja działań przed sezonem 
 

Gdzie można/trzeba to zrobić? 

• w miejscach pobytu turystów i w miejscowościach 
turystycznych poza regionem 

• odnośnie EPI w Okunince 
• na tablicach ogłoszeń 

 
Kto mógłby to zrobić? 

• członkowie LGD (fachowcy) 
 

Co już mamy? 

• miejsca do utworzenia PITur 
• przychylność władz gminy 
• potencjał ludzki (młodzi wykształcenie ludzie) 

 
Czego nam brakuje? 

• funduszy na realizację PITur 
 

Dla kogo będziemy to robić? 

• turyści, wczasowicze, wycieczki szkolne, grupy 
zorganizowane 

 
2. 
Co można zrobić? 

• Inwentaryzacja ciekawostek regionu pod względem 
turystycznym 

• Opracowanie wspólnego informatora turystycznego, 
map, strony internetowej, wspólnego kalendarza 
imprez turystyczno-kulturalnych 

• Opracowanie wspólnej informacji o istniejącej bazie 
noclegowej 

• Reklama terenu w programach lokalnych i na 
ogólnopolskich targach turystycznych 

• Nagłaśnianie imprez cyklicznym w środkach 
masowego przekazu 

• Wydawanie tanich gadżetów promujących region 
 

Kiedy to można zrobić? 

• przed letnim sezonem turystycznym 
 

Gdzie można/trzeba to zrobić? 

• na wspólnym spotkaniu miejscowej administracji, 
zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz 
ludzi zaangażowanych w turystykę 

 
Kto mógłby to zrobić? 

• Wytypowanie osoby przez Zarząd Stowarzyszenia, 
administrację terenową, PTTK oraz osoby zatrudnione 
na zlecenie 

 
Co już mamy? 

• Wstępne propozycje, które zostały wypracowane na 
spotkaniach LGD oraz materiały znajdujące się w 
archiwach administracji (mapy, opracowania, foldery) 

 
Czego nam brakuje? 

• Powołanie zespołu do realizacji wspólnie 
wypracowanych zadań oraz pozyskanie środków 
finansowych na realizację zamierzonych celów 

 
Dla kogo będziemy to robić? 

• dla turystów indywidualnych i grupowych 
 

15. Niezbadany potencjał uzdrowiskowy regionu 
 

Co można zrobić? 

• Przeprowadzenie specjalistycznych badań naukowych 
na temat potencjału uzdrowiskowego regionu 

• Współpraca z uzdrowiskiem z Ukrainy – pozyskanie 
informacji i najlepszych praktyk 

 
Kiedy to można zrobić? 

• „od zaraz” i „ciągle” 
 

Gdzie można/trzeba to zrobić? 

• w regionie 
 

Kto mógłby to zrobić? 

• naukowcy 
 

Co już mamy? 

• potencjał – niestety jeszcze nieudowodniony 
• uzdrowisko po stronie ukraińskiej 

 
Czego nam brakuje? 

• potencjał społeczny 
• potencjał techniczny 

 
Dla kogo będziemy to robić? 

• dla regionu (mieszkańcy i turyści) 
 

16. Niedostateczne wykorzystanie walorów 
przyrodniczych i turystycznych na rzece Bug 

 
Co można zrobić? 

• uruchomienie „żeglugi” rzecznej (do celów 
turystycznych) – małe łodzie, tratwy – 10-12 osobowe 
z cichym napędem akumulatorowym umożliwiające 
płynięcie w górę rzeki 

 
Kiedy to można zrobić? 

• prace przygotowawcze, projektowe, uzgodnienia – 
2006 r. 
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• realizacja – 2007 r.  
 

Gdzie można/trzeba to zrobić? 

• początek – Wola Uhruska – Stulno, Zbereże, „trójstyk” 
– Dubnik, Włodawa (miejsca przystani) 

 
Kto mógłby to zrobić? 

• GOSiR Wola Uhruska lub MOSiR Włodawa 
• podmiot prywatny + jednostka samorządowa w 

ramach PPP 
 

Co już mamy? 

• wiedza, że byłoby duże zainteresowanie turystów na 
tego typu formę spędzania wolnego czasu 

 
Czego nam brakuje? 

• uzgodnień ze stroną ukraińską i białoruską 
• urządzenia miejsc na lokalizację przystani 
• sprzętu pływającego (2- jednostki) 

 
Dla kogo będziemy to robić? 

• dla osób zainteresowanych tzw. turystyką 
kwalifikowaną 

• dla osób starszych 
• dla uczniów szkół ponadpodstawowych – w ramach 

edukacji przyrodniczej i ekologicznej 
 

17. Niski poziom współpracy transgranicznej 
 

Co można zrobić? 

• powołanie, utworzenie biura zajmującego się turystyką 
przygraniczną (obszar działania: Międzynarodowy 
Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”)  

• takie biuro winno podpisać porozumienie z 
odpowiednimi instytucjami po stronie ukraińskiej i 
białoruskiej 

• każda ze stron opracuje własną ofertę turystyczną 
obejmującą powiat włodawski oraz rejon szacki z 
elementami wykraczającymi poza te powiaty 

• każda ze stron zapewni przewodnika, ułatwi 
przekraczanie granicy, zapewni kompleksową opiekę, 
wskaże atrakcje na własnym terenie 

 
Kiedy to można zrobić? 

• już w 2006 r. 
 

Gdzie można/trzeba to zrobić? 

• Włodawa lub Okuninka lub Wola Uhruska 
 

Kto mógłby to zrobić? 

• jednostki samorządowe lub organizacje pozarządowe 
lub może to być filia już działającego biura 
turystycznego 

 
Co już mamy? 

• wiele pojedynczych doświadczeń – brak koordynacji 
 

Czego nam brakuje? 

• typowo turystycznego przejścia granicznego w 
Centrum Rezerwatu Biosfery „Zbereże Adamki” 

• woli działania 
 

Dla kogo będziemy to robić? 

• dla 60% turystów u nas wypoczywających 
posiadających korzenie lub „sentymenty” kresowe 
zainteresowanych odwiedzeniem kraju własnych 
przodków 

 
 

9.6 Warsztaty wdrożeniowe 
Włodawa, 10.03.2006 r., godz. 08.00 – 16.00 
Moderatorzy: Piotr Szczęsny, Beata Kozłowska, Szymon Apacki 
 
W oparciu o wyniki prac Grupy Roboczej przygotowano listę proponowanych projektów do ZSROW. Uczestnicy spotkania 
wskazywali priorytetowe względem nich projekty (każdy uczestnik miał do dyspozycji 7 głosów). Liczbę wskazań na 
poszczególne propozycje projektowe przedstawia Tabela 9.2. W toku dalszej dyskusji ustalono ostateczną listę projektów do 
ZSROW oraz przypisano koszty i harmonogram wdrażania poszczególnych projektów. 
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Tabela 9.2 Priorytetyzacja projektów ZSROW 

Lp. Projekt Liczba 
głosów 

1. Inwentaryzacja zasobności infrastrukturalnej, kulturowej, przyrodniczej i historycznej obszaru 16 

2. Działalność edukacyjno-informacyjna 9 

3. Opracowanie jednolitego graficznego systemu informacji turystycznej 12 

4. Stworzenie internetowej bazy usług turystycznych obszaru 10 

5. Wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych 15 

6. Wypromowanie nowych imprez masowych / targów / jarmarków 6 

7. Udział w targach promujących region 8 

8. Wyjazdy studialne do krajów UE 11 

9. Wstępne studium wykonalności budowy stoku narciarskiego na górze „Róźniówka” w Woli Uhruskiej 8 

10. Opracowanie koncepcji stworzenia Szlaku Poleskiej Doliny Bugu 9 

11. Opracowanie biznesplanu stworzenia Szlaku Trzech Kultur (wycieczki cabriobusem) 3 

12. Wstępne studium wykonalności (biznesplan) utworzenia pola golfowego 2 

13. Koncepcja utworzenia tras kajakowych 4 

14. Koncepcja budowy przystani i stanic kajakowych na Bugu 5 

15. Koncepcja uruchomienia „żeglugi” rzecznej dla celów turystycznych na Bugu 2 

16. Analiza zjawisk fizyko-chemicznych i biologicznych w zbiornikach wodnych 3 

17. Ekspertyza dot. możliwości wyznaczenia nowych kąpielisk na obszarze gmin 2 

18. Analiza walorów uzdrowiskowych 5 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Załącznik nr 1. Statut Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” 
 
 
 

STATUT STOWARZYSZENIA 
„POLESKA DOLINA BUGU” 25 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest 
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach 
niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu 
przepisów w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, zwanych 
dalej „przepisami SPO”, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, a w szczególności: 

1) opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(ZSROW) w rozumieniu przepisów SPO, dla obszaru gmin: Hańsk, 
Włodawa i Wola Uhruska. 

2) wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW dla obszaru gmin, o których 
mowa w pkt. 1, 

3) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w 
pkt 1, 

4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju 
obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1, 

5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z 
aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o 
których mowa w pkt 1.  

 
§ 2. 

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia 
ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów 
historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji 
wyrobów regionalnych.  
 

§ 3. 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Okuninka. 

                                                 
25 Statut Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” stanowi Załącznik do Uchwały nr 1 Zebrania 
Założycielskiego Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z dnia 02.02.2006 r. 
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§ 4. 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 
r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) 
oraz niniejszego Statutu.  

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  
 

§ 5. 
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych 

organizacji o podobnym celu działania.  
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gmin: Hańsk, Włodawa i 

Wola Uhruska. 
3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.  
 

Rozdział II 
Zasady działania Stowarzyszenia 

§ 6. 
Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:  

1) organizowanie i finansowanie:  
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym 

seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,  
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, 

służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,  
c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i 

poligraficznej, w tym:  
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,  
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,  
- tworzenie stron internetowych,  
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o 

charakterze reklamowym lub promocyjnym,  
2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania 

projektów inwestycyjnych związanych z realizacją ZSROW,  
3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i 

organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem 
Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,  

4) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach SPO.  
 

§ 7. 
Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki 
organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.  
 

§ 8. 
Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i 
zatrudnionych pracownikach.  
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Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia 
§ 9. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, 
która:  

1) spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,  
2) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
3) złoży deklarację członkowską.  

2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.  
 

§ 10. 
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na 
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.  
 

§ 11. 
1.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:  

1) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji 
tego celu,  

2) przestrzegać postanowień Statutu,  
3) opłacać składki członkowskie,  
4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.  

2.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:  
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,  
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności 

Stowarzyszenia,  
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach 

o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,  
4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.  

 
§ 12. 

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na 
skutek:  

1)  złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,  
2)  wykluczenia przez Zarząd:  

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz 
Stowarzyszenia,  

b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem 
sądu,  

3)  z powodu śmierci.  
 

§ 13. 
1.  Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po 

złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z 
Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.  

2.  Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:  
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1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,  
2) wykluczenia przez Zarząd:  

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz 
Stowarzyszenia,  

b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania 
Stowarzyszenia,  

3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym 
Stowarzyszenia.  

3. Członkowie wspierający mają prawo:  
1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności 

Stowarzyszenia,  
2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem 

doradczym, na zaproszenie tych władz.  
 

§ 14. 
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia 
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia 
doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest 
ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.  
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

§ 15. 
1. Władzami Stowarzyszenia są:  

1) Walne Zebranie Członków,  
2) Zarząd,  
3) Komisja Rewizyjna.  

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 2 lata.  
 

§ 16. 
Z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 i 6, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych 
do głosowania.  
 

§ 17. 
1.  Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć 

miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo na pisemny 
wniosek co najmniej 25% członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 
powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad 
wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co 
najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.  

2.  W przypadku, kiedy Walne Zebranie Członków zwoływane jest na wniosek 
Komisji Rewizyjnej lub wniosek 25% członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 
Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków w ciągu 
30 dni od daty wpłynięcia wniosku. 
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3.  Jeżeli w wyznaczonym terminie Walnego Zebrania Członków nie stawi się 
wskazana w § 16 liczba członków uprawnionych do głosowania, Zarząd ma 
prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w drugim dowolnie przez 
niego wyznaczonym terminie. Brak wskazanej w § 16 liczby członków 
uprawnionych do głosowania w drugim terminie Walnego Zebrania 
Członków nie stanowi przeszkody do podjęcia ważnych uchwał Walnego 
Zebrania Członków, za wyjątkiem uchwał w sprawach wskazanych § 17 ust. 
6. 

4.  W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd 
goście.  

5.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:  
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,  
2) z zastrzeżeniem § 18 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej,  
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w 
ramach ZSROW,  

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,  
5) uchwalanie zmian Statutu,  
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do 

innych organizacji,  
7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,  
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez 

członków Stowarzyszenia,  
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,  
10) opiniowanie projektu ZSROW opracowanego przez Zarząd,  
11) opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają 

zostać objęte dofinansowaniem na podstawie przepisów SPO,  
12) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
13) ustalanie budżetu stowarzyszenia, 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej 
większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia.  

7.  Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym 
Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.  

 
§ 18. 

1. Zarząd składa się jedenastu członków wybieranych i odwoływanych przez 
Walne Zebranie Członków: pięciu członków z gminy Włodawa, trzech 
członków z gminy Hańsk i trzech członków z gminy Wola Uhruska. 

2. W pierwszej kadencji działania stowarzyszenia Zarząd może być powołany 
przez Zebranie Założycielskie. 

3. Zarząd, w co najmniej 50% składa się z członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia posiadających rekomendację udzieloną przez jeden z 
podmiotów będących partnerami społecznymi i gospodarczymi w rozumieniu 
przepisów o Narodowym Planie Rozwoju, działającymi na obszarze dla 
którego ma być opracowany ZSROW lub którego dotyczy ZSROW, przy 
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czym w składzie Zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% 
mężczyzn.  

4. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego składu Prezesa, dwóch 
Wiceprezesów, Skarbnika na podstawie Regulaminu Zarządu, którym mowa 
w § 18 ust. 7. 

5. Do kompetencji Zarządu należy:  
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,  
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.  
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  
5) opracowywanie ZSROW,  
6) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem 

o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów SPO,  
7) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz 

zatrudnianie innych pracowników tego Biura,  
8) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników 

Biura Stowarzyszenia,  
9) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.  

6. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań 
majątkowych jest upoważnionych dwóch członków Zarządu działających 
łącznie, przy czym zaciągnięcie zobowiązania majątkowego dla swej ważności 
wymaga kontrasygnaty Skarbnika. 

7. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu stanowiącego załącznik nr 1 
do niniejszego Statutu. 

8. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 
 

§ 19. 
1. Komisja Rewizyjna składa z pięciu członków wybieranych i odwoływanych 

przez Walne Zebranie Członków. W pierwszej kadencji działania 
stowarzyszenia Komisja Rewizyjna może być powołana przez Zebranie 
Założycielskie. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej, 
o którym mowa w § 19 ust. 5. 

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji 
Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku 
małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości z tytułu zatrudnienia.  

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,  
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na 

Walnym Zebraniu Członków,  
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,  
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie 

finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.  
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Statutu. 
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§ 20. 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 ust.1 
pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie 
Członków w celu uzupełnienia ich składu.  
 

Rozdział V 
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 21. 
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, 

zapisów, subwencji i dotacji oraz ofiarności publicznej.  
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.  
 

§ 22. 
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.  
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie 

Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku 
Stowarzyszenia. 

 
 
 

Załącznik nr 1 do Statutu  
Stowarzyszenia „Poleska dolina Bugu” 

 
 

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia 
„Poleska Dolina Bugu” 

 
 

§ 1. 
Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i działa na 
podstawie Statutu, Regulaminu, który stanowi załącznik do Statutu oraz uchwał 
Walnego Zebrania Członków.  
 

§ 2. 
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy 
posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi 
odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków. 
 

§ 3. 
Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków. 
 

§ 4. 
1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa, dwóch 

Wiceprezesów oraz Skarbnika. 
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2. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w ciągu 14 dni od dnia 
wyboru. W przypadku pierwszego posiedzenia Zarządu nie ma zastosowania 
§ 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

 
§ 5. 

1. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
2. W razie nieobecności Prezesa zastępuje do wskazany przez niego Wiceprezes. 
3. Skarbnik odpowiada za zbieranie składek członkowskich oraz sprawuje 

bezpośredni nadzór na finansami stowarzyszenia. 
4. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez 

prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, 
uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu oraz regulaminów. 

 
§ 6. 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes bądź upoważniony przez niego 
Wiceprezes w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Prezes Zarządu powiadamia 
pozostałych członków Zarządu w terminie minimum 7 dni przed datą 
planowanego posiedzenia Zarządu.  

3. Posiedzeniom przewodniczy Prezes bądź upoważniony przez niego 
Wiceprezes. 

4. W posiedzeniach Zarządu z głosem stanowiącym mogą brać udział tylko jego 
członkowie.  

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu z 
głosem doradczym, lecz bez prawa do głosowania. 

6. Zarząd może na swe posiedzenia zapraszać inne osoby, których opinii 
chciałby zasięgnąć w określonej sprawie. Osoby te nie mogą jednak brać 
udziału w głosowaniu.  

 
§ 7. 

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera : porządek obrad, 
imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Zarządu oraz innych 
osób obecnych na tym spotkaniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi 
uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii. Protokół podpisują 
przewodniczący zebrania i protokolant. Załącznikiem do protokołu jest lista 
obecności. 

2. Protokół z posiedzenia Zarządu winien być sporządzony w ciągu 14 dni od 
dnia posiedzenia Zarządu i po upływie tego terminu dostępny w siedzibie 
Stowarzyszenia. 

3. Zarząd prowadzi rejestr uchwał oraz przechowuje protokoły ze swoich 
posiedzeń. 

4. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Prezes Zarządu. 
 

§ 8. 
1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków 
(quorum).  

2. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. 
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3. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Prezesa. 
4. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w 

głosowaniu tajnym. 
 

§ 9. 
1. W razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego 

członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w 
rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole 

2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, 
Zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od 
udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy. 

 
§ 10. 

Kadencja Zarządu trwa 2 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez 
Walne Zebranie Członków. 
 

§ 11 
Sprawy proceduralne nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd. 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Statutu  
Stowarzyszenia „Poleska dolina Bugu” 

 
 

Regulamin Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” 

 
 

§ 1. 
1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad 

działalnością Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 
finansowej.  

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin 
Komisji, który jest załącznikiem do tego Statutu i uchwał Walnego Zebrania.  

 
§ 2. 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności 

merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, 
rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwałami 
władz.  

2. Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania 
funduszami i majątkiem Stowarzyszenia. 

3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu i zgłaszanie 
wniosków o udzielenie ( lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi 
bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.  

4. Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.  
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5. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zebrania w razie 
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych 
obowiązków. 

6. Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

 
§ 3. 

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia 
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.  
 

§ 4. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczenia z głosem doradczym 
w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 
 

§ 5. 
1. Komisja na pierwszym swoim posadzeniu dokonuje wyboru 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 
2. Pierwsze posiedzenie komisji powinno odbyć się w ciągu 14 dni od dnia 

wyboru. W przypadku pierwszego posiedzenia Komisji nie ma zastosowania 
§ 7 ust. 2. 

 
§ 6. 

1. Przewodniczący podejmuje wszystkie czynności związane z działalnością 
komisji w tym zwołuje posiedzenia komisji, kieruje jej obradami oraz 
reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. W razie nieobecności przewodniczącego czynności te wykonuje 
Wiceprzewodniczący. 

 
§ 7. 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie 
rzadziej niż raz w roku.  

2. Członkowie Komisji powinni zostać powiadomieni o posiedzeniu, co 
najmniej na 7 dni przed jego terminem. 

3. Komisja może zaprosić na swe posiedzenie także innych członków 
stowarzyszenia. 

4. Na posiedzeniach Komisji mogą być obecne osoby spoza Stowarzyszenia, 
jeżeli przewodniczący Komisji zaprosi je jako ekspertów w sprawach, nad 
którymi pracuje Komisja, lub ze względu na przedmiot obrad.  

 
§ 8. 

1. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał. 
2. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
3. Każdy członek komisji ma jeden głos. 
4. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje glos 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
5. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja może podejmować uchwały 

w głosowaniu tajnym. 
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§ 9. 

1. Z posiedzenia komisji spisywany jest protokół, który podpisują wszyscy 
członkowie komisji obecni na posiedzeniu. Protokół zawiera: imiona i 
nazwiska obecnych członków komisji i innych osób obecnych na zebraniu, 
liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie 
członka w danej kwestii. 

2. Protokół z posiedzenia winien być sporządzony w ciągu 14 dni od dnia 
posiedzenia Komisji i po upływie tego terminu dostępny w siedzibie 
Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków oraz 
przechowuje protokoły ze swoich posiedzeń. 

4. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. 

 
§ 10. 

Działalność Komisji Rewizyjnej kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji 
Rewizyjnej przez Walne Zebranie. 
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Załącznik nr 2. Listy uczestników seminariów i warsztatów 
 

• 15.12.2005 r. – Seminarium inauguracyjne 
• 20.12.2005 r. – Konferencja 
• 06.01.2006 r. – Warsztaty analityczne 
• 27.01.2006 r. – Seminarium podsumowujące I etap projektu 
• 02.02.2006 r. – Warsztaty nt. produktu turystycznego I 
• 07.02.2006 r. – Warsztaty nt. produktu turystycznego II 
• 17.02.2006 r. – Warsztaty strategiczne I 
• 21.02.2006 r. – Warsztaty strategiczne II 
• 10.03.2006 r. – Warsztaty wdrożeniowe 
• 28.03.2006 r. – Seminarium końcowe 
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Załącznik nr 3. Rekomendacje dla Członków Zarządu Stowarzyszenia 
 

• „Paola” – Sklep Wielobranżowy Krzysztof Marciocha (sektor 
gospodarczy) – rekomendacja dla Pana Mariusza Saka 

• Koło Gospodyń Wiejskich (sektor społeczny) –  rekomendacja dla Pani 
Teresy Paszkiewicz 

• Zakład Robót Drogowych i Budowlanych Tadeusz Horszczaruk (sektor 
gospodarczy) – rekomendacja dla Pani Aldony Czobody 

• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej (sektor społeczny) – 
rekomendacja dla Pana Jarosława Responda 

• Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego „Gmina Nadbużańska” (sektor 
społeczny) – rekomendacja dla Pani Iwony Łubkowskiej 

• Nadbużańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne (sektor społeczny) – 
rekomendacja dla Pani Ewy Grum 
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Załącznik nr 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie Członków 
Zarządu LGD 

 
• Tadeusz Sawicki 
• Romuald Pryll 
• Maciej Markuszewski 
• Mariusz Sak 
• Andrzej Kratiuk 
• Teresa Paszkiewicz 
• Aldona Czoboda (z d. Michałowska) 
• Jarosław Respond 
• Bożena Mikołajczak (z d. Pilczuk) 
• Iwona Łubkowska (z d. Zawadzka) 
• Ewa Grum 


