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Wstęp 

 Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 to długofalowy 

dokument, stanowiący ramy konstruowania lokalnej polityki. Zadania realizowane przez 

samorząd terytorialny mają charakter zadań publicznych, to oznacza, że powinny zaspokajać 

potrzeby społeczności lokalnej.  

 Strategia rozwoju powiatu jest podstawowym i najważniejszym dokumentem  

dla samorządu powiatu – stanowi ona fundament do prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. 

Określa obszary, cele oraz kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni 

powiatowej, wskazuje również obszary problemowe wymagające poprawy. 

 Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 przygotowywana została, 

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, na aktualny okres 

programowania z horyzontem czasowym 2020 r. i spełniać będzie kilka zasadniczych funkcji. 

Pierwsza z  nich to podstawa dobrego zarządzania przez administrację samorządową, druga  

to materiał informacyjny określający kierunki rozwoju powiatu. W założeniu Strategia  

ma umożliwić sprawne zarządzanie rozwojem, a także stanowić platformę współpracy 

pomiędzy: samorządami, organizacjami społecznymi i biznesem. Ma także umożliwić 

aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe na rozwój powiatu.  

Proces planowania strategicznego stanowi jeden z podstawowych warunków 

sprawnego i efektywnego zarządzania rozwojem lokalnym. Ukierunkowuje działalność całej 

organizacji samorządowej w taki sposób, by wyznaczone cele długoterminowe były 

realizowane najlepiej, przy ekonomicznym wykorzystaniu dostępnych środków. Planowanie 

pomaga bardziej wydajnie gospodarować zasobami, przewidywać problemy, które mogą 

pojawić się w niedalekiej przyszłości, aby odpowiednio wcześnie zacząć im przeciwdziałać.  

Opracowana strategia rozwoju umożliwia uporządkowanie i odpowiednie rozłożenie 

w czasie planowanych działań. Pozwala to na uniknięcie realizacji projektów 

nieprzemyślanych, nie powiązanych ze sobą logicznie i nie wpisujących się w ciąg 

przyczynowo – skutkowy. Strategia rozwoju pokazuje, że planowane do realizacji zadania  

są konsekwencją strategicznego myślenia o rozwoju.  

Główne cechy takiego planowania to: 

 wieloletniość, czyli wieloletnia perspektywa w określaniu celów, planowaniu 

zadań inwestycyjnych i operacyjnych; 

 kompletność, czyli podporządkowanie strategii wszystkich planów realizacyjnych 

jednostek zależnych, bez względu na ich formę prawną; 

 efektywność, czyli stosowanie przez urząd i wszystkie jednostki zależne 

pomiarów efektywności dla poprawy zarządzania; 

 

 

Niniejsza Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 ma na celu 

przedstawienie przyjętych planów strategicznych powiatu, w oparciu o jego zweryfikowany 

potencjał, zasoby oraz możliwości rozwojowe, w szczególności w kontekście uwarunkowań 

nowego okresu programowania środków z Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.  
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I. CEL, METODOLOGIA, HORYZONT CZASOWY 

STRATEGII 

Strategia rozwoju stanowi instrument polityki rozwoju prowadzonej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. Jest dokumentem długookresowym, określającym generalny 

kierunek działania powiatu oraz przedstawiającym metody i narzędzia jego wdrażania. 

Ze względu na swój otwarty charakter – możliwość aktualizacji i zmian – proces planowania 

strategicznego pozwala na elastyczne dostosowywanie, korygowanie celów strategicznych  

w kontekście zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych gminy.   

Opracowanie strategii rozwoju lokalnego wynika z istoty funkcjonowania organizacji 

samorządowej. Konstytucyjna zasada samodzielności samorządu uprawnia  

do autonomicznego formułowania polityki rozwoju przez jednostki samorządowe w Polsce  

w ramach i w granicach obowiązującego prawa. Polityka ta powinna odzwierciedlać potrzeby 

wspólnoty samorządowej, wychodzić naprzeciw lokalnym problemom, a jednocześnie 

prowadzić do efektywnego wykorzystania potencjału i zasobów ludzkich, przyrodniczych, 

gospodarczych i finansowych. Nadrzędnym zaś celem tej polityki jest działanie dla poprawy 

jakości i warunków życia mieszkańców, a także kreowanie rozwoju społeczno-

gospodarczego. 

Opracowanie strategii rozwoju jest podstawowym zadaniem, które stoi przed 

samorządem powiatu. Waga tego dokumentu wynika ze znaczenia celów, którym strategia 

służy tj. 

 planowanie własnych działań, 

 pozyskiwanie wsparcia ze strony rządu i środków z Unii Europejskiej, 

 organizowanie wspólnego wysiłku wszystkich instytucji i społeczności lokalnej, 

zaangażowanych w rozwój powiatu. 

 

Strategia rozwoju może być określona jako koncepcja działania zmierzającego  

do zrównoważonego i długotrwałego rozwoju, przedstawiona w formie zwartego dokumentu 

zawierającego procedury osiągania zamierzonych celów.  

 

Dokument taki powinien składać się z: 

 diagnozy stanu istniejącego, 

 analizy słabych i mocnych stron, 

 celu głównego oraz celów pośrednich, 

 części dotyczącej sposobu realizacji założonych celów, z wyszczególnieniem roli 

poszczególnych podmiotów, mechanizmu monitorowania i korygowania wdrażanej 

strategii. 

 

Dla efektywności realizowanej strategii istotne znaczenie ma zaangażowanie w proces 

jej opracowywania przedstawicieli wszystkich znaczących instytucji i grup interesów  

w regionie. Strategia jest dokumentem, który jest punktem wyjścia do opracowania planu 

finansowo – rzeczowego, czyli do ustalenia, na jakie działania i w jakiej wartości będą 

wydatkowane środki publiczne, którymi dysponuje samorząd.  
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Niniejsza Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 opracowana 

została przy zastosowaniu metodologii partycypacyjno-eksperckiej. Nieodłącznym elementem 

i walorem zastosowanej metodologii jest partycypacja społeczna w procesie opracowywania 

strategii. Dzięki temu strategia uwzględnia potrzeby społeczne i ma wsparcie lokalnej 

społeczności w fazie jej wdrażania. 

 

Planowanie rozwoju powiatu na szczeblu lokalnym umożliwia: 

 uwypuklenie interesów społeczności lokalnej, 

 zapewnienie mieszkańcom, a także podmiotom gospodarczym poczucia 

bezpieczeństwa i stabilizacji, 

 eliminację lub złagodzenie konfliktów  np. w kształtowaniu rozwoju powiatu, 

 zapewnienie tzw. zrównoważonego rozwoju powiatu, czyli takiego rozwoju 

gospodarczego, społecznego i środowiskowego, który nie zakłóci form 

ekorozwoju, 

 podniesienie walorów powiatu w aspekcie kulturowym, turystycznym, 

gospodarczym, 

 tworzenie korzystnego wizerunku powiatu – strategia stanowi ważne narzędzie 

promocji gminy, 

 zwiększenie zaufania mieszkańców do władz lokalnych, 

 zapewnienie racjonalnego budżetu w stosunku do potrzeb i możliwości powiatu, 

 możliwość pozyskania środków pozabudżetowych na finansowanie przedsięwzięć 

służących rozwojowi powiatu, 

 zapewnienie mobilności działania w zakresie realizacji zarówno zadań 

obligatoryjnych, jak i zadań fakultatywnych samorządu lokalnego we współpracy 

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak też partnerami społecznymi.  
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II. DIAGNOZA SYTUACJI POWIATU 

ŁUKOWSKIEGO 

II.1 PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 
II.1.1 Umiejscowienie powiatu i ogólna charakterystyka poszczególnych gmin powiatu 

 

 Powiat Łukowski położony jest w środkowo-wschodniej Polsce w północno-

zachodniej części Województwa Lubelskiego. Od wschodu Powiat Łukowski graniczy  

z Powiatem Bialskim i Radzyńskim, od południa z Powiatem Lubartowskim,  

od południowego-zachodu z Powiatem Ryckim, od zachodu z Powiatem Garwolińskim, zaś 

od północy z Powiatem Siedleckim. Stolicą powiatu jest miasto Łuków. Miasto położone jest 

w odległości ok. 30 km od miasta Siedlce, ok. 100 km od  miasta Lublin oraz 120 km  

od stolicy Polski –Warszawy. 

 
Mapa 1.  Mapa Powiatu Łukowskiego 

 
Źródło: www.starostwolukow.pl  
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W skład powiatu wchodzą: 

 gminy miejskie: Łuków i Stoczek Łukowski,  

 gminy wiejskie: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, 

Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska. 

 

Mapa 2. Położenie Powiatu Łukowskiego na tle Województwa  Lubelskiego. 

 

Źródło: www.lubelskie.pl  

Poniżej krótka charakterystyka miast i gmin Powiatu Łukowskiego. 

 

Miasto Łuków       

 Miasto Łuków jako gród obronny istniało prawdopodobnie już w XIII  

wieku. Wzmianka w Kronice Długosza mówi, że w 1233 roku „Kock 

zdobyty na Jaćwingach został przyłączony do kasztelanii łukowskiej”. 

Nazwa Łuków pochodzi od staropolskiego słowa ług, łęg, oznaczającego 

teren bagnisty, nizinny. Łuków położony jest na styku Mazowsza, 

Podlasia i Lubelszczyzny i jest siedzibą władz Powiatu Łukowskiego. 

Powierzchnia ogólna miasta wynosi 36 km². Wg danych GUS Łuków na 

koniec 2014 roku zamieszkiwało 30 557 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 

855 osób/km². Miasto Łuków położone jest w obrębie  zachodniej części Równiny 
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Łukowskiej, stanowiącej część Niziny Południowopodlaskiej zaliczonej do Nizin 

Środkowopolskich. Przez miasto przepływa Krzna Południowa, a przez jego północne krańce 

Krzna Północna. Miasto charakteryzuje się niską lesistością. Zasoby leśne stanowią 12,7 % 

powierzchni ogólnej miasta (445 ha). Wśród lasów dominuje bór świeży i bór mieszany 

świeży. Są to lasy ochronne. Miasto Łuków spełnia dużą rolę jako regionalny ośrodek 

gospodarczy, ośrodek szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego, regionalny ośrodek 

lecznictwa oraz centrum administracyjne o zasięgu powiatowym.  Łuków spełnia również 

ważną funkcję regionalnego węzła komunikacyjno-transportowego.  

W mieście zbiega się 6 kierunków dróg krajowych o znaczeniu regionalnym i 5 kierunków 

linii kolejowych (w kierunku Warszawy, Lublina, Terespola, Dęblina, Pilawy). Przez Łuków 

przebiega najważniejsza obecnie transeuropejska magistrala kolejowa Lizbona-Berlin-

Warszawa-Moskwa-Władywostok.  

 

Miasto Stoczek Łukowski 

Stoczek Łukowski jako osada istnieje już od XII wieku, wchodził 

wówczas w skład województwa mazowieckiego. Przywilej lokacyjny, 

nadany przez króla Zygmunta Starego, otrzymał 4 kwietnia 1546 roku. 

Stoczek Łukowski położony jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzna 

Żelechowska należącego do makroregionu Nizina Południowopodlaska. 

Powierzchnia ogólna miasta wynosi 9,15 km². Wg danych GUS Stoczek 

Łukowski na koniec 2014 roku zamieszkiwało 2 665 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 

291 osób/km². Miasto zlokalizowane jest na lewym brzegu rzeki Świder w odległości 84 km 

od jej ujścia do Wisły. Lasy w granicach miasta zajmują powierzchnię 104 ha (11,4%). Las 

sosnowy „Chojniak” spełnia rolę parku miejskiego. Północno-wschodnia część miasta 

położona jest w Łukowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Dzięki swojemu położeniu 

posiada dogodną pozycję pod względem odległości do największych miast tego regionu  

oraz do przejścia granicznego w Terespolu. 

Gmina Adamów 

 Gmina Adamów położona jest w dorzeczu Wieprza nad dwoma 

niewielkimi rzekami: Grabówką i Czarną. Gmina położona jest  

w odległości 25 km od Łukowa, 70 km od Lublina i 125 km od Warszawy. 

Gmina Adamów została utworzona 1 stycznia 1973 r. w wyniku zmian  

w podziale administracyjnym kraju. Siedzibą władz gminy jest 

miejscowość Adamów, dawniej miasto, założone w 1539 r. przez Adama  

i Hieronima Rusieckich. Terytorialnie gminna jednostka samorządowa obejmuje 17 

miejscowości: Adamów, Budziska, Dąbrówka, Ferdynandów, Gułów, Helenów, Hordzieżka, 

Kalinowy Dół, Konorzatka, Lipiny, Sobiska, Turzystwo, Natalin, Władysławów, Wola 

Gułowska, Zakępie i Żurawiec. Powierzchnia ogólna gminy wynosi 99 km². Wg danych GUS 

gminę Adamów na koniec 2014 roku zamieszkiwało 5797 osób, a gęstość zaludnienia  

wynosiła 59 osób/km². Na terenie gminy Adamów występują obszary o walorach 

przyrodniczych: Kompleks Leśny Gułów, Dolina Grabówki, Las Adamowski. 

 



 

Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 

 
 

Starostwo Powiatowe w Łukowie | Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego  

11 
 

Gmina Krzywda  

 Gmina Krzywda położona jest na Wysoczyźnie Żelechowskiej 

stanowiącej część Niziny Południowopodlaskiej. Po raz pierwszy  

w źródłach historycznych nazwa Krzywda pojawiła się w 1598 roku,  

kiedy to właścicielem tamtejszych ziem był Jan Czyszkowski. 

Terytorialnie gminna jednostka samorządowa obejmuje 27 

miejscowości: Jasnosz, Orle Gniazdo, Wielgolas, Rozłąki, Stary Patok, 

Nowy Patok, Laski, Budki, Kasyldów, Feliksin, Teodorów, Ruda, Gołe Łazy, Szczałb, Huta 

Radoryska, Kożuchówka, Podosie, Drożdżak, Cisownik, Radoryż  Kościelny, Fiukówka, 

Zimna Woda, Radoryż Smolany, Wola Okrzejska, Huta Dąbrowa, Krzywda, Okrzeja.  

Powierzchnia ogólna gminy wynosi 161 km².  Wg danych GUS gminę Krzywda na koniec 

2014 roku zamieszkiwało 10 710 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 67 osób/km². Gmina 

położona jest w odległości około 90 km od Lublina, około 50 km od Siedlec i około 25 km  

od Łukowa. Przez teren gminy przepływają rzeki Mała Bystrzyca, Okrzejka, Struga, 

Cisownik, Wilga. 

Gmina Łuków 

 Gmina Łuków położona jest w obrębie Niżu Środkowopolskiego 

(mezoregion Równina Łukowska). Gmina położona jest w centralnej 

części Powiatu Łukowskiego  i otacza swoim obszarem teren miasta 

Łuków. Gmina  w obecnych granicach powstała w powstała w 1973 roku. 

W 1975 roku gmina Łuków znalazła się w granicach województwa 

siedleckiego, jako autonomiczna jednostka administracyjna. Od 1999 roku 

gmina należy do województwa lubelskiego i wchodzi w skład Powiatu Łukowskiego. 

Terytorialne gminna jednostka samorządowa obejmuje 36 sołectwa: Aleksandrów, Biardy, 

Czerśl, Dąbie, Dminin, Gołaszyn, Gołąbki, Gręzówka, Jadwisin, Jeziorany, Karwacz, Klimki, 

Kownatki, Krynka, Ławki, Łazy, Malcanów, Podgaj, Role, Ryżki, Rzymy-Las, Rzymy-

Rzymki, Sięciaszka Druga, Sięciaszka Pierwsza, Strzyżew, Suchocin, Suleje, Szczygły Dolne, 

Szczygły Górne, Świdry, Turze Rogi, Wagram, Wólka Świątkowa, Zalesie, Zarzecz 

Łukowski, Żdżary. Powierzchnia gminy wynosi 307 km². Wg danych GUS na koniec 2014 

roku gminę Łuków zamieszkiwało 17751 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 58 osób/km². 

Obszar gminy charakteryzuje się dobrze rozwiniętą siecią rzek (Bystrzyca Duża, Krzna 

Południowa, Krzna Północna, Kostrzyń, Muchawka i Zbuczynka). Najcenniejszymi 

wartościami przyrodniczymi gminy są lasy.  

Gmina Serokomla 

 Gmina Serokomla położona jest w południowej części Powiatu 

Łukowskiego.  Nazwa Serokomla znana jest od XIV wieku. Założyciel 

Serokomli – sędzia Ziemi Lubelskiej – Piotr Kijeński w 1537 roku 

uzyskał zezwolenie króla na lokację miejscowości wraz z dwoma 

jarmarkami w maju i na jesieni oraz tygodniowymi targami w soboty.  

Do gminy należy 16 sołectw: Bielany Duże, Bronisławów Duży, Czarna 

Ernestynów, Hordzież, Józefów, Krzówka, Leonardów, Pieńki, Poznań, Ruda, Nowa Ruda, 
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Serokomla, Wola Bukowska, Wólka. Powierzchnia gminy wynosi 77 km².  Wg danych GUS 

na koniec 2014 roku 4094 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 53 osób/km².  

Gmina Stanin  

 Gmina Stanin położona jest na Równinie Łukowskiej i obejmuje 

tereny łagodnie pofałdowane, piaszczyste, urozmaicone przez wały 

wydmowe, których wysokość osiąga 170, lokalnie 180 m n.p.m. Obszar 

gminy przecinają doliny dwóch niewielkich rzek: Bystrzycy na północy  

i Wilokjadki na południu. Do gminy należy 29 sołectw: Aleksandrów, 

Anonin, Borowina, Celiny Szlacheckie, Celiny Włościańskie, Gózd, 

Jarczówek, Jeleniec, Jonnik, Józefów, Kierzków, Kij, Kopina, Kosuty, Lipniak, Niedźwiadka, 

Nowa Wróblina, Nowy Stanin, Ogniwo, Sarnów, Stanin, Stara Gąska, Stara Wróblina, 

Tuchowicz, Wesołówka, Wnętrzne, Wólka Zastawska, Zagoździe Zastawie. Powierzchnia 

gminy wynosi 160 km². Wg danych GUS na koniec 2014 roku gminę Stanin zamieszkiwało 

9833 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 61 osób/km².  

 

Gmina Stoczek Łukowski  

 Gmina Stoczek Łukowski położona jest na Wysoczyźnie 

Żelechowskiej oraz Równinie Łukowskiej odznacza się zróżnicowaniem 

krajobrazu, atrakcyjnego pod względem turystyczno-wypoczynkowym 

również dzięki przepływającej przez gminę malowniczą doliną rzece 

Świder. Gmina składa się z 35 sołectw: Aleksandrówka, Błażejki-Ruda, 

Borki, Chrusty, Guzówka, Jagodne, Jamielne, Januszówka, Jamielnik 

Kolonia, Huta Łukacz, Jedlanka, Kamionka, Kisielsk, Kapice-Celej, Kienkówka, Łosiniec, 

Mizary, Nowy Jamielnik, Nowe Kobiałki, Nowa Prawda, Stary Jamielnik, Stara Prawda, 

Stara Róża, Rosy, Róża Podgórna, Szyszki, Turzec, Toczyska, Wiśniówka, Wola Kisielska, 

Wólka Poznańska, Wólka Różańska, Zabiele, Zgórznica. Powierzchnia gminy wynosi 173 

km². Wg danych GUS na koniec 2014 roku gminę Stoczek Łukowski zamieszkiwało 8096 

osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 47 osób/km².  

 

Gmina Trzebieszów 

 Gmina Trzebieszów położona jest w północno-wschodniej części 

Powiatu Łukowskiego, na Równinie Łukowskiej. Gmina składa się z 24 

sołectw są to: Celiny, Dębowica, Dębowierzchy, Gołowierzchy, Jakusze, 

Karwów, Kurów, Leszczanka, Mikłusy, Nurzyna, Płudy, Popławy-Rogale, 

Szaniawy Matysy, Szaniawy Poniaty, Świercze, Trzebieszów Pierwszy, 

Trzebieszów Drugi, Trzebieszów, Trzebieszów Czwarty, Trzebieszów 

Kolonia, Wierzejki, Wólka Konopna, Wylany, Zaolszynie, Zembry. 

Powierzchnia gminy wynosi 141 km². Wg danych GUS na koniec 2014 roku gminę 

Trzebieszów zamieszkiwało 7478 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 53 osób/km².  
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Gmina Wojcieszków 

 Gmina Wojcieszków położona jest w południowo-wschodniej 

części Powiatu Łukowskiego. Gmina Wojcieszków liczy 22 sołectwa: 

Burzec, Bystrzyca, Ciężkie, Ciężkie I, Glinne, Helenów, Hermanów, 

Kolonia Bystrzycka, Marianów, Nowinki, Oszczepalin Drugi, Oszczepalin 

Pierwszy, Otylin, Siedliska, Świderki, Wojcieszków, Wola Bobrowa, Wola 

Burzecka, Wola Bystrzycka, Wólka Domaszewska, Zofijówka, Zafibór. 

Powierzchnia gminy wynosi 109 km². Wg danych GUS na koniec 2014 roku gminę 

Wojcieszków zamieszkiwało 7050 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 65 osób/km². Gmina 

ma typowo rolniczy charakter. W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, 

które zajmują 78% powierzchni gminy. Lasy i grunty zadrzewione zajmują 1417 ha tj. 13% 

ogólnej powierzchni.  

Gmina Wola Mysłowska  

 Gmina Wola Mysłowska położona jest w zachodniej części 

Powiatu Łukowskiego. Gmina składa się z 21 sołectw: Baczków, Błażków, 

Ciechomin, Dwornia, Dychawica, Germanicha, Grudź, Jarczew, Kamień, 

Ksawerynów, Lisikierz, Mysłów, Nowy Świat, Osiny, Powały, Stara Huta, 

Świder, Wandów, Wilczyska, Wola Mysłowska, Wólka Ciechomska. 

Powierzchnia gminy wynosi 121 km². Wg danych GUS na koniec 2014 

roku gminę Wola Mysłowska zamieszkiwało 4880 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 40 

osób/km². 

II.1.2 Historia Powiatu Łukowskiego 

 Ziemia Łukowska, leżąca między Wieprzem i Tyśmienicą na południu, a Liwcem  

i Muchawką na północy, na wschodzie zaś między źródłami Liwca po Tyśmienicę  

do Niewęgłosza, na zachodzie po tereny puszczańskie, stanowiła bagienno – piaszczysty 

płaskowyż, którego najwyższym wzniesieniem był teren pokryty bagnami i puszczą  

w pobliżu wsi Jagodne. To najbardziej wysuniętą na wschód część Księstwa 

Sandomierskiego. Wraz z przesunięciem granicy Polski za czasów Bolesława Chrobrego  

po Brześć nad Bugiem, zajmujący centralne miejsce tych ziem, Łuków stał się w 1233 roku 

siedzibą kasztelanii, co zostało potwierdzone zapisem z 1257 roku w buli papieża Aleksandra 

IV. Należący do Księstwa Sandomierskiego Łuków był najdalej na wschód wysuniętym 

grodem Małopolski, broniącym ziem polskich przed najazdami Litwinów, Jadźwingów  

i Prusów, tym samym stając się na tym terenie najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, 

politycznym oraz kościelnym. Jak wynika z dokumentów, w 1244 roku Łuków z Lublinem  

i Sieciechowem zniszczony został podczas napadu plemion pruskich. Bolesław Wstydliwy,  

w celu wzmocnienia obronności grodu, sprowadził do Łukowa Zakon Templariuszy,  

co wiązało się także z planami założenia biskupstwa łukowskiego, dla którego zakon miałby 

być osłoną przed napadami obcych plemion, jak również przed ingerencją Zakonu 

Krzyżackiego. Pomimo że papież Aleksander IV polecił w dniu 1 lutego 1257 roku 

utworzenie diecezji w Łukowie i powierzenie jej pierwszemu biskupowi łukowskiemu 

Bartłomiejowi z Czech, jednak działania ten nigdy nie zostały wprowadzone w  życie. 

Nadanie przez Kazimierza Wielkiego w 1369 roku prawa wolnego miasta i obdarowanie 
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mieszkańców gruntami oraz późniejsze zawarcie unii polsko - litewskiej z 1385 roku 

spowodowały rozwój miasta, dzięki czemu Ziemia Łukowska stała się bardziej atrakcyjna  

dla osadników. Doniosłym wydarzeniem w życiu Łukowa było nadanie miastu przez króla 

Władysława Jagiełłę w dniu 23 czerwca 1403 roku w Szczekarzewie (Krasnymstawie) prawa 

magdeburskiego. Kazimierz Jagiellończyk, przywilejem z 1445 roku, ustanowił 

cotygodniowe targi, zaś Aleksander Jagiellończyk nadał w 1505 roku przywilej wzniesienia 

ratusza na rynku i urządzania w nim wagi oraz budowy kramów. Przez miasto biegły również 

szlaki handlowe na Mazowsze, Litwę, na południe Małopolski i na Ruś. Łuków stał  

się miastem zamożnym, odgrywającym znaczną rolę gospodarczą, o czym świadczył fakt 

uzyskania w 1526 roku prawa wysłania przez miasto swego posła do sejmu.  

Wojny polsko - kozacka (1648-1654) i polsko – szwedzka (1655-1660) oraz rządy Sasów, 

ciągłe przemarsze wojsk polskich i obcych, rabunki i dewastacja miasta  przyczyniły się  

do jego upadku gospodarczego i politycznego. Dopiero okres oświecenia przyniósł pewne 

ożywienie. W 1775 roku Łuków podniesiony został do rangi kasztelanii, a pod koniec wieku 

XVIII miasto otrzymało siedzibę sądu i uzyskało prawo organizowania własnego sejmiku. 

Ważną rolę odegrał też sprowadzony do Łukowa w 1629 roku z Zakon Bernardynów, którzy, 

m.in. założyli fabrykę sukna grubego, czynną do 1812 roku, a sprowadzeni w 1695 roku o.o. 

Pijarzy założyli na terenie miasta Kolegium Pijarów, które jako pierwsze w kraju 

wprowadziło w życie program Komisji Edukacji Narodowej. 

 Po III Rozbiorze Polski Łuków znalazł się w Galicji Zachodniej w granicach zaboru 

austriackiego. Miastu odebrano dotychczasowe przywileje, a ludność obłożono licznymi 

podatkami.  Po krótkim okresie przynależności do Księstwa Warszawskiego, Łuków,  

na mocy Traktatu Wiedeńskiego, znalazł się w granicach Królestwa Polskiego. Obwód 

łukowski obejmował znaczne terytorium sięgające aż po Wisłę, z Łaskarzewem, Osieckiem, 

Stoczkiem Łukowskim, Żelechowem, Maciejowicami i Stężycą. W czasach zaborów Ziemia 

Łukowska stała się prężnym ośrodkiem myśli politycznej oraz patriotycznych zrywów  

jej mieszkańców. Łukowianie brali czynny udział w Powstaniu Listopadowym, a pod 

Stoczkiem gen. Józef Dwernicki stoczył 14 lutego 1831 roku zwycięską bitwę z wojskami 

rosyjskimi. Działał tu, zorganizowany w 1839 roku  przez młodzież łukowsko – warszawską, 

Związek Patriotyczny. W czasie Powstania Styczniowego do wiosny 1865 roku działała  

w okolicy grupa ostatnich powstańców z ks. Stanisławem Brzóską i jego adiutantem - 

kowalem z Łukowa, Franciszkiem Wilczyńskim, których stracono w maju 1865 roku  

w Sokołowie Podlaskim. Łuków popadał w coraz większą ruinę. Zmiany na lepsze przyniosło 

dopiero zbudowanie linii kolejowych Warszawa – Brześć, Łuków - Dęblin i Łuków – Lublin.  

 W latach 1915 – 1918 łukowianie i mieszkańcy okolic zapisali się chlubnie na kartach 

naszej historii. Zorganizowano wówczas organy władzy samorządowej - Łukowską Radę 

Powiatową oraz Radę Miejską. Utworzono Milicję Obywatelską. W Łukowie działały 

Konfederacja Polska i Polska Organizacja Wojskowa, która w dniu 11 listopada 1918 roku 

rozbroiła garnizon niemiecki w mieście.  

 W latach 1918 - 1939 Łuków staje się pod względem życia społecznego, kulturalnego 

i politycznego jednym z ważniejszych miast województwa lubelskiego. Wydawano tu własne 

gazety, działało Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Ogniwo” prowadzące teatr.  

W mieście stacjonowały szwadrony zapasowe: 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 26 Pułku 

https://pl.wikipedia.org/wiki/25_Pu%C5%82k_U%C5%82an%C3%B3w_Wielkopolskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/26_Pu%C5%82k_U%C5%82an%C3%B3w_Wielkopolskich
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Ułanów Wielkopolskich im. Hetmana Wielkiego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza  

oraz 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego. 

 Stopniowy rozwój miasta przerwał wybuch II Wojny Światowej. Na terenie powiatu 

Samodzielna Grupa Operacyjna "Polesie" pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga 

stoczyła w dniach 3 - 5 października 1939 roku pod Kockiem i Wolą Gułowską ostatnią bitwę 

Kampanii Wrześniowej. Lata okupacji przyniosły miastu olbrzymie straty, zarówno 

materialne, jak i w ludności, szczególnie żydowskiej, gdyż Niemcy dokonali na tym terenie 

wielu egzekucji i pacyfikacji, z których najbardziej tragiczne miały miejsce w 1939 roku  

w Łukowie, a w 1940 roku w Józefowie. Na terenie miasta okupant zlokalizował getto,  

w którym umieszczono Żydów miejscowych, ale też z innych terenów Polski, Słowacji, 

Węgier i Francji. Ludność żydowską częściowo wymordowano na miejscu pod pobliską wsią 

Malcanów, pozostałych wywieziono do obozów zagłady w Treblince i na Majdanku. 

 Na Ziemi Łukowskiej działała dobrze zorganizowana partyzantka: oddziały Armii 

Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich oraz  Gwardii Ludowej i Armii 

Ludowej. W dniu 23 lipca 1944 roku miasto zostało wyzwolone od okupantów przez Armię 

Radziecką wspomaganą przez oddziały Armii Krajowej, jednak niemieckie bombardowania 

przeprowadzone w dniach 24 i 25 lipca 1944 roku zniszczyły je w ponad 80%. 

 Po wojnie ożywienie gospodarcze przyniosła budowa dwóch dużych zakładów: 

fabryki obuwia i zakładów mięsnych bazujących na lokalnym surowcu. Obecnie 

kontynuowana jest tradycja targów. To także ośrodek usługowy dla lokalnego rolnictwa.
1
  

 

II.1.3 Sieć osadnicza 

 Powiat Łukowski charakteryzuje się stosunkowo korzystnym układem osadniczym.  

W skład powiatu wchodzą 2 gminy miejskie oraz 9 gmin wiejskich. W powiecie 

wyodrębnionych jest 224 miejscowości wiejskich. Powiat Łukowski pod względem liczby 

gmin zajmuje 6 lokatę  w woj. lubelskim, ex aequo z Powiatem Puławskim. 

Tab. 1  Sieć osadnicza Powiatu Łukowskiego na tle Województwa Lubelskiego. 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Powiat Łukowski 

 

 

Województwo 

Lubelskie 

 

 

Polska 

 

% udział  

w Woj. 

Lubelskim 

 

Gminy ogółem w tym: 

 

 miejskie 

w tym: 

na prawach powiatu 

 wiejskie 

 miejsko-wiejskie 

 

 

 

2 

 

- 

9 

- 

 

 

 

20 

 

4 

170 

23 

 

 

 

305 

 

66 

1566 

608 

 

 

 

10,0 

 

- 

5,2 

- 

Miasta ogółem 2 43 913 4,7 

Miejscowości wiejskie 224 3326 43071 6,7 

Sołectwa 225 3719 40617 6,1 

Źródło: opracowanie własne według danych z GUS, Bank Danych Lokalnych 2014 

                                                           
1
 www.sarostwolukow.pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/26_Pu%C5%82k_U%C5%82an%C3%B3w_Wielkopolskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/27_Pu%C5%82k_U%C5%82an%C3%B3w
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 Liczba miejscowości wiejskich w poszczególnych  gminach powiatu jest 

zróżnicowana. Najmniejszą liczbę miejscowości wiejskich posiada gmina Adamów (17)  

i Serokomla (17), największą zaś gmina Łuków obejmująca 38 miejscowości wiejskich. Dane 

te obrazuje poniższa tabela. 

Tab. 2 Liczba miejscowości wiejskich w poszczególnych gminach wiejskich Powiatu 

Łukowskiego. 

 

Lp. 

 

Jednostka 

 

Miejscowości  

 

Sołectwa 

 

 Gminy   

1. Gmina Adamów 17 17 

2. Gmina Krzywda 24 25 

3. Gmina Łuków 38 36 

4. Gmina Serokomla 17 16 

5. Gmina Stanin 28 29 

6. Gmina Stoczek Łukowski 34 35 

7. Gmina Trzebieszów  24 24 

8. Gmina Wojcieszków 19 22 

9. Gmina Wola Mysłowska  23 21 

Źródło: opracowanie własne według danych z GUS, Bank Danych Lokalnych 2014 

 

Powiat Łukowski zajmuje powierzchnię 1394 km², co stanowi 5,5 % powierzchni 

Województwa Lubelskiego i 0,4 % powierzchni Polski. Do największych gmin wiejskich 

powiatu należą gminy: Łuków, która zajmuję 22,2 % powierzchni Powiatu Łukowskiego, 

gmina Stanin oraz gmina Krzywda, natomiast najmniejszą powierzchnię posiadają gminy: 

gmina miejska Stoczek Łukowski (0,6 % powierzchni Powiatu Łukowskiego) i gmina 

miejska Łuków (2,6 % powierzchni Powiatu Łukowskiego).  Powierzchnię poszczególnych 

miast i gmin oraz ich udział  % w powierzchni powiatu przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 3 Powierzchnia gmin Powiatu Łukowskiego. 

 

Lp. 

 

 

Jednostka 

 

Powierzchnia 

ogółem ha 

 

Lokata gmin  

w powiecie 

 

% udział 

1. m. Łuków 3575 x 2,6 

2. m. Stoczek Łukowski 915 x 0,7 

3. Gmina Adamów 9867 7 7,1 

4. Gmina Krzywda 16096 3 11,5 

5. Gmina Łuków 30755 1 22,1 

6. Gmina Serokomla 7733 8 5,5 

7. Gmina Stanin 16082 3 11,5 

8. Gmina Stoczek Łukowski 17346 2 12,4 

9. Gmina Trzebieszów  14054 4 10,1 

10. Gmina Wojcieszków 10891 6 7,8 

11. Gmina Wola Mysłowska 12107 5 8,7 

Źródło: opracowanie własne według danych z GUS, Bank Danych Lokalnych 2014 
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II.1.4 Środowisko przyrodnicze – zasoby naturalne 

II.1.4.1 Rzeźba terenu i budowa geologiczna 

Powiat Łukowski według regionalizacji  Kondrackiego (2002) położony jest na obszarze: 

Prowincji:           

Niż Środkowoeuropejski (31) 

Podprowincji:    

Nizina Środkowopolska (318) 

Makroregion:     

Nizina Południowopodlaska (318.9) 

Mezoregion:   

Równina Łukowska (318.96) (miasto Łuków, gminy: Łuków, Stanin, Wojcieszków, 

Trzebieszów, Adamów, Stoczek Łukowski) 

 

Wysoczyzna Żelechowska (318.98) (miasto Stoczek Łukowski, gminy: Stanin, Krzywda, 

Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Serokomla, Adamów) 

Równina Łukowska wznosi się od 150 do 180 m n.p.m. Swoim zasięgiem obejmuje 

okolice od Adamowa i Kocka po dolinę Bugu od Mielnika do Terespola, co łącznie wynosi 

2600 km². Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana, dominacja krajobrazu równinnego, słabo 

zaznaczone doliny rzek. Do interesujących faktów geologicznych należy kra iłów jurajskich 

w Łukowie przy ul Żelechowskiej i w Gołaszynie. Kopalna fauna występująca w krach 

jurajskich została dotychczas dobrze rozpoznana z kry odkrytej przez Krzysztofowicza  

w 1895 roku. Jest ona bardzo bogata i różnorodna. Najliczniej występują amonity, belemnity, 

małże i ślimaki. Faunę tą cechuje bardzo dobry stan zachowania, dlatego też jest ona bardzo 

dobrym materiałem do badań naukowych nad formami zwierzęcymi odległych epok 

geologicznych.
2
 

Morfologicznie obszar Powiatu Łukowskiego położony jest w obrębie wysoczyzny 

polodowcowej. Płaską, miejscami lekko falistą wysoczyznę, charakteryzują spadki do 5%.  

W strefie krawędziowej dolin rzecznych spadki miejscami dochodzą do 10%. Obszar powiatu 

charakteryzuje dość słabe zróżnicowanie rzeźby terenu. Położony jest na wysokości 141 – 

200 m n.p.m. Tereny położone najniżej znajdują się w dolinie Małej Bystrzycy w gm. 

Wojcieszków, dolinie rzeki Czarna (gm. Serokomla, gm. Adamów). Najwyższe wyniesienie 

terenu osiąga wysokość 201 m n.p.m. i znajduje się w gminie Stoczek Łukowski na południe 

od wsi Jagodne. Obszar wysoczyzny polodowcowej rozcinają doliny rzek: Krzna Północna  

i Południowa, Świder, Bystrzyca i Mała Bystrzyca, Czarna, Wilga i kilku mniejszych cieków. 

Poza dolinami rzecznymi i powiązanymi z nimi dolinkami bocznymi, urozmaiceniem rzeźby 

terenu są: pagórki moreny czołowej, kemy, wydmy, pola piasków eolicznych, obniżenia 

powytopiskowe, zagłębienia bezodpływowe. Pagórki moreny czołowej występują m.in.  

w rejonie osady Okrzeja, Zagórze, Stajki w gm. Krzywda. Kemy znajdują się m.in. we wsi 

Cisownik gm. Krzywda. Obszary zwydmione znajdują się m.in. w rejonie wsi Siedliska  

                                                           
2
 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łukowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 
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i Kolonia Bystrzyca (gm. Wojcieszków), dość licznie na obszarze gminy Krzywda, gminy 

Stanin. Obniżenia powytopiskowe występują m.in. w rejonie wsi Burzec gm. Wojcieszków,  

w południowej i wschodniej części gm. Stanin. 

Obszar powiatu jest zasobny w złoża surowców mineralnych. Spośród 

udokumentowanych złóż surowców dominują kopaliny pospolite. Wśród nich największy 

udział mają złoża piasków i żwirów, zlokalizowane głównie na terenie gmin: Łuków, 

Wojcieszków, Stoczek Łukowski, Krzywda i Wola Mysłowska. Inne kopaliny pospolite  

to złoże surowców ilastych do produkcji kruszywa lekkiego (gm. Łuków), złoża piasków 

kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej (gm. Stanin i gm. Krzywda). 

II.1.4.2 Klimat  

Według regionalizacji klimatycznej Polski E. Romera Powiat Łukowski położony jest 

w strefie klimatu Wielkich Dolin, w Chełmsko-Podlaskiej dzielnicy klimatycznej. W skali 

Województwa Lubelskiego, charakteryzującego się klimatem umiarkowanie kontynentalnym, 

obszar powiatu pod względem klimatycznym należy do części północnowschodniej (Polesie 

Lubelskie, Podlasie, Małe Mazowsze), która charakteryzuje się klimatem bardziej wilgotnym 

i surowszym, niż część południowo-zachodnia. Średnia roczna temperatura powietrza  

na terenie powiatu wynosi ok. 7,4 °C. Przebieg i rozkład temperatury powietrza zależą m.in.  

od rzeźby i pokrycia terenu, rodzaju podłoża, głębokości zalegania wód gruntowych, 

wielkości opadu, prędkości i kierunku wiatru. Największe zróżnicowanie warunków 

termicznych ma miejsce pomiędzy dolinami i terenami podmokłymi, a obszarami wyniesień. 

Doliny stanowią obszary inwersyjne, zalegania chłodnego powietrza. Średnie roczne sumy 

opadu na terenie powiatu wynoszą ok. 530 mm (przy średniej sumie opadów rocznych  

w województwie 600 mm). Maksymalne miesięczne sumy opadu występują w lipcu – 80 mm. 

Najniższe od stycznia do kwietnia – średnio miesięcznie 30 mm. Opady letnie charakteryzują 

się dużym natężeniem. Opady zimowe są krótkotrwałe i charakteryzują się niewielkim 

natężeniem. Okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi średnio 60 - 90 dni przy grubości kilku 

centymetrów. Czas wegetacji to 200 – 210 dni. 

II.1.4.3 Gleby 

Na terenie powiatu przeważają głównie gleby średniej i słabej jakości. Skałę 

macierzystą gleb w gminach Powiatu Łukowskiego stanowią utwory lodowcowe  

i wodnolodowcowe, głównie piaski oraz utwory współczesne – mady, torfy, mursze.  

Pod względem typologicznym gleby powiatu są mało zróżnicowane. Występują  

tu w szczególności gleby bielicowe i pseudobielicowe oraz brunatne wyługowane.  

W dolinach i obniżeniach terenu występują gleby hydrogeniczne murszowo – mineralne, 

torfowe, murszowo – torfowe oraz czarne ziemie zdegradowane. Pod względem wartości 

bonitacyjnej gruntów ornych w zdecydowanej większości gmin przeważają gleby średniej  

i słabej jakości (IV i V klasa). Gleby Powiatu Łukowskiego należą do terenów, gdzie udział 

gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych (pH 80%). Są to także tereny o największym udziale gleb 

w powierzchni użytków rolnych, o bardzo niskiej zasobności w przyswajalny potas (60-80%). 

Taki stan wywołuje ich marginalizację, co jeszcze bardziej przyczynia się do spadku 

przydatności rolniczej. 
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II.1.4.4 Użytkowanie gruntów 

Powiat Łukowski jak całe Województwo Lubelskie jest powiatem typowo rolniczym.  

Na 139421 ha ogólnej powierzchni powiatu, użytki rolne stanowią 72 % powierzchni, a same 

grunty orne 53,3% powierzchni powiatu. W przypadku Podregionu Puławskiego użytki rolne 

zajmują 68 % powierzchni podregionu, a grunty orne 52,7 %, natomiast dla Województwa 

Lubelskiego wynoszą one odpowiednio: 70,1% i 52,5%.  Z uwagi na przewagę gleb gorszej 

bonitacji (IV, V klasa) w powiecie, dość znaczny udział w strukturze użytkowania gruntów 

mają łąki i pastwiska. W powiecie zajmują powierzchnię 14,5 % i jest to wskaźnik o 5,3 pkt. 

proc. wyższy niż w Podregionie Puławskimi o 1,5 pkt. proc. wyższy niż w Województwie 

Lubelskim. Sady zajmują 0,5 % powierzchni powiatu.  

Wykres 1.   Struktura użytkowania gruntów w Powiecie Łukowskim. 

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, stan na dzień 31.XII.2014 r.  

 

Szczegółowe dane liczbowe struktury użytkowania gruntów w Powiecie Łukowskim 

na tle Podregionu Puławskiego i Województwa Lubelskiego prezentuje poniższa tabela  

i wykres. 

Tab. 4 Użytkowanie gruntów w Powiecie Łukowskim, Podregionie Puławskim, 

Województwie Lubelskim w 2014 roku. 

Wyszczególnienie Ogółem 

Użytki rolne 

Lasy 
razem 

w tym: 

grunty 

orne 
sady łąki pastwiska 

Województwo 

Lubelskie 
2512246 1760037 1318803 33429 250238 75529 582405 

Podregion 

Puławski 
563343 383032 296708 13653 35529 16437 142271 

Powiat Łukowski 139421 100313 74315 693 15086 5174 31271 

    Źródło: opracowanie własne według danych z GUS, stan na dzień 31.XII.2014 r. 
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Wykres 2.  Struktura użytkowania gruntów w Powiecie Łukowskim, Podregionie Puławskim, 

Województwie Lubelskim w 2014 roku. 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, stan na dzień 31.XII.2014 r. 

 

II.1.4.5 Lasy  

 Powiat cechuję się średnim poziomem lesistości. Lasy zajmują 23,2 % powierzchni  

i wskaźnik ten uległ zmianie w okresie 3 ostatnich lat o 0,2 %. W porównaniu do Podregionu 

Puławskiego lesistość w Powiecie Łukowskim jest niższa o 2 p. proc., natomiast  

w porównaniu do Województwa Lubelskiego wskaźnik wynosi taką samą wartość. Lasy 

publiczne w powiecie zajmują tylko 48,6 % ogólnej powierzchni lasów i są głównie 

własnością Skarbu Państwa.  Szczegółowe dane porównawcze prezentuje poniższa tabela. 

Tab. 5 Powierzchnia gruntów leśnych, lesistość, powierzchnia lasów w Powiecie 

Łukowskim   na tle Podregionu Puławskiego i Województwa Lubelskiego w 2014 roku. 

Powierzchnia gruntów leśnych, lesistość, powierzchnia lasów w Powiecie Łukowskim na 

tle Podregionu Puławskiego i Województwa Lubelskiego w 2014 roku 
 

Wyszczególnienie 

 

 

Powierzchnia 

gruntów 

leśnych [ha] 

 

 

Lesistość 

[%] 

Powierzchnia lasów w powiecie [ha] 

ogółem  w tym 

Lasy 

publiczne 

w tym 

Lasy 

prywatne 

udział % 

lasów 

publicznych 

 

Powiat Łukowski 

 

 

32719 

 

23,2 

 

32326 

 

15711 

 

16614 

 

48,6 

 

Podregion 

Puławski 

 

145592 

 

25,5 

 

143538 

 

73505 

 

70033 

 

51,2 

 

Województwo 

Lubelskie 

 

591425 

 

23,2 

 

583040 

 

344960 

 

238079 

 

59,2 

    Źródło: opracowanie własne według danych z GUS, stan na dzień 31.XII.2014 r. 
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Największa lesistość (34,8 %) występuje w gminie Łuków. Lesistość gminy Łuków 

znacznie przewyższa średnią lesistość w powiecie. Analizując poszczególne gminy powiatu 

najniższe wskaźniki lesistości występują na terenie miasta Stoczek Łukowski, miasta Łuków 

oraz w gminie Trzebieszów. Pod względem struktury własności sytuacja w poszczególnych 

gminach powiatu również wykazuje duże zróżnicowanie. Lasy Państwowe zajmują 

największy obszar leśny w przypadku gmin: Adamów (67,2 %), Łuków (77,4 %), natomiast 

lasy w posiadaniu prywatnych właścicieli dominują w obrębie gmin: Serokomla (96,4 %), 

Trzebieszów (89,4 %).  Szczegółowe dane porównawcze prezentuje poniższa tabela.  

 
Tab. 6  Powierzchnia gruntów leśnych, lesistość, powierzchnia lasów w Powiecie Łukowskim   

i poszczególnych gminach w 2014 roku. 

Powierzchnia gruntów leśnych, lesistość, powierzchnia lasów w Powiecie Łukowskim   

i poszczególnych gminach powiatu w 2014 roku 

 

Jednostka terytorialna  

 

Powierzchnia 

gruntów leśnych 

[ha] 

 

 

Lesistość 

[%] 

Powierzchnia lasów w powiecie [ha] 

ogółem  w tym 

Lasy 

publiczne 

w tym 

Lasy 

prywatne 

udział % 

lasów 

publicznych 

Powiat Łukowski 32719 23,2 32326 15711 16614 48,6 

m. Łuków 515 14,4 514 134 379 26,0 

m. Stoczek Łukowski 125 13,6 124 48 76 38,7 

Gmina Adamów 3259 32,4 3199 2149 1050 67,2 

Gmina Krzywda 3703 22,9 3680 1126 2553 30,6 

Gmina Łuków 10924 34,8 10705 8282 2423 77,4 

Gmina Serokomla 1186 15,3 1186 43 1142 3,6 

Gmina Stanin 2842 17,5 2811 1126 1685 40,1 

Gmina Stoczek Łukowski 4604 26,4 4574 1133 3440 24,7 

Gmina Trzebieszów  2035 14,5 2031 216 1815 10,6 

Gmina Wojcieszków 1634 14,9 1619 821 797 50,7 

Gmina Wola Mysłowska 1888 15,5 1878 629 1249 33,5 

    Źródło: opracowanie własne według danych z GUS, stan na dzień 31.XII.2014 r. 

 

W granicach Powiatu Łukowskiego lasami państwowymi na przeważającym obszarze 

zarządza Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie oraz w zasięgu 

Nadleśnictwa Radzyń Podlaski - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 

(wschodnia część gminy Trzebieszów). Zaś nadzór nad gospodarką leśną w lasach  

nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykonuje Starosta Łukowski, zlecając niektóre 

czynności Nadleśniczemu Nadleśnictwa Łuków. Lasy Nadleśnictwa rosną głównie na glebach 

brunatnych 28% i bielicowych 27% oraz glebach torfowych 14% i czarnoziemach 14%. 

Warunki, w jakich rosną lasy (tzw. siedliska) są bardzo różnorodne, od siedlisk suchych 

(borowych - 82% powierzchni lasów), poprzez siedliska mieszane, aż do bardzo żyznych 

lasowych. Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym w drzewostanie Powiatu Łukowskiego 

jest panująca sosna zwyczajna. Uzupełniają ją drzewostany: brzozowe, dębowe, olszowe, 

grabowe oraz jodłowe. Najcenniejszym przyrodniczo ekosystemem leśnym, a zarazem 

największym, są Lasy Łukowskie objęte ochroną w formie Łukowskiego Obszaru 
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Chronionego Krajobrazu. Ostoja ta o powierzchni 10 567,54 ha obejmuje zwarty kompleks 

leśny w obszarze źródliskowym rzek: Krzna, Kostrzyń i Świder. Lasy zajmują sfałdowaną 

równinę z siedliskami w większości borowymi. Dominują drzewostany sosnowe, które 

urozmaicone są przez bory mieszane ze znaczącym udziałem jodły rosnącej tutaj na północnej 

granicy zasięgu. W wilgotnych zagłębieniach występują grądy niskie, łęgi olchowe i olsy. 
Struktura wiekowa zasobów leśnych wg. klas wieków wynosi: I-11%, II-28%, III-43%,  IV-

14%, V i wyżej 4%, średni wiek drzewostanu wynosi około 45 lat. 

Fot.1 Lasy Łukowskie w Powiecie Łukowskim.  

 

Źródło:www.wikipedia.pl 

II.1.4.6 Zasoby wodne 

 Sieć rzeczna na obszarze Powiatu Łukowskiego jest dobrze rozwinięta. Zgodnie  

z podziałem hydrograficznym kraju Powiat Łukowski położony jest w dorzeczu Wisły  

w regionie wodnym Wisła Środkowa. Region ten  został podzielony na trzy zlewnie:  

 Zlewnia Wisły (Z-II) to obszar zajmujący zachodni fragment województwa 

lubelskiego. Położony jest między Wyżyną Lubelską na południu i Niziną 

Mazowiecką na północy. Granicą jest rzeka Kurówka. Do zlewni Wisły z terenu 

powiatu należą rzeki: Okrzejka, Wilga, Świder, Świder Płd. 

 Zlewnia rzeki Wieprz (Z-III) ma 10 415 km² powierzchni i zajmuje centralną część 

województwa. Jest jednocześnie jedyną dużą rzeką w całości znajdującą się  

w granicach administracyjnych województwa. Do zlewni Wieprz z terenu powiatu 

należą rzeki: Bystrzyca Duża (Północna), Bystrzyca Mała, Czarna, Grabówka, 

Stanówka, Struga, Cisownik, Wilkojadka.  

 Zlewnia Bugu (Z-IV) zajmuje wschodnią i północną część województwa, ma 8 965 

km2 powierzchni. Jest rzeką graniczną, całe dorzecze obejmuje obszar 39 420,2 km2 

Do zlewni Bug z terenu powiatu należą rzeki: Krzna Płd., Krzna Pn., Kanał 

Maciejowicki.  
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 Długość rzek przepływających przez Powiat Łukowski wynosi łącznie 245 004 m,  

w tym: w zlewni Wisły – 56 974 m rzek,  w zlewni rzeki Wieprz – 129 250 m rzek,  w zlewni 

Bugu – 58 780 m rzek. Podstawową sieć wód powierzchniowych uzupełniają: rowy i cieki 

naturalne o łącznej długości – ok. 1 500 km, stawy rybne i zbiorniki wodne o powierzchni  

– 364,46 ha. Na terenie powiatu brak jest typowych zbiorników retencjonujących wodę. 

Jedynie jeden zbiornik „Zimna Woda” w Łukowie o powierzchni 21 ha gromadzi wodę  

w górnej części Krzny Południowej w ilości 316.000 m³, oraz stawy rybne, które retencjonują 

około 4.000.000 m3 wody.
3
 

Fot.  2 Rzeka Czarna w gminie Serokomla. 

 

Źródło: www.starostwolukow.pl 

Zlewiska rzeki Wieprz: 

Bystrzyca – rzeka Bystrzyca jest prawym dopływem rzeki Tyśmienicy i leży w zlewni rzeki 

Wieprz. Całkowita długość rzeki wynosi 61,5 km, a całkowita powierzchnia zlewni wynosi 

706,8 km2. Rzeka ta w pobliżu miejscowości Tchórzew na 17,5 km wpada do rzeki 

Tyśmienicy. Największe dopływy rzeki Bystrzyca stanowią rzeki: Bystrzyca Mała wpadająca 

na 10,7 km oraz rzeka Wilkojadka wpadająca na 38 km rzeki. 

Bystrzyca Mała - rzeka Bystrzyca Mała jest prawym dopływem rzeki Bystrzyca i leży  

w zlewni rzeki Wieprz. Całkowita powierzchnia zlewni rzeki wynosi 232,4 km2. Rzeka  

ta  w pobliżu miejscowości Wola Osowińska wpada do rzeki Bystrzycy Północnej (na 10,7 

km), która jest prawobrzeżnym dopływem Tyśmienicy. Długość rzeki, od źródeł do 

południowego krańca obiektu wynosi 10400 m. 

Wilkojadka - prawy dopływ rzeki Bystrzycy Dużej, do której wpada na wysokości 

miejscowości Kierzków (na 38,0 km rzeki), położona w zlewni rzeki Wieprz. Całkowita 

długość rzeki wynosi 18,8 km, natomiast zlewnia wynosi 87,2 km2 . 

Czarna – rzeka jest prawym dopływem rzeki Tyśmienicy i leży w zlewni rzeki Wieprz. 

Całkowita długość rzeki wynosi 31,4 km. Rzeka ta, w pobliżu miejscowości Kock, na 0,9 km 

                                                           
3
 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łukowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 
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wpada do rzeki Tyśmienicy. Zajmuje ona północną część obrębu Lipiny, przechodzi przez 

Turzystwo, centralną i południową część Woli Gułowskiej oraz południowy kraniec 

Konorzatki. 

Grabówka – rzeka jest lewym dopływem rzeki Czarna. Dolina rzeki Grabówki i jej 

dopływów rozciąga się w kierunku południowym, a zajmuje centralną część obrębu Adamów  

i wschodnią część wsi Gułów oraz południowy i zachodni kraniec wsi Zakępie. Długość 

doliny na terenie gminy wynosi około 6 km, a szerokość w części północnej około 3 km. 

Dolina ta opada lekko w kierunku południowym. 

Zlewiska rzeki Wisły: 

 

Świder – rzeka jest prawostronnym, bezpośrednim dopływem rzeki Wisła, do której wpada 

na 492 km. Rzeka Świder stanowi połączenie dwu cieków o tej samej nazwie, które dla 

orientacji nazwano Świdrem Prawym i Lewym. Świder Prawy swój początek bierze we wsi 

Aleksandrówka. Świder Lewy początek swój bierze we wsi Ciechomin. Trasy cieków prawie 

na całej długości są nieregularne, silnie serpentynują i erodują. 

 

Wilga - jest prawostronnym, bezpośrednim dopływem Wisły, do której wpada na 451,1 km. 

Ogólna długość rzeki wynosi 23,1 km, w tym na terenie Województwa Lubelskiego wynosi 

16 km. Powierzchnia dorzecza wynosi 569 km2 . 

 

Okrzejka - jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Wisły- wpada na 441 km jej długości. Jest 

to rzeka o całkowitej długości 73,5 km. Powierzchnia zlewni wynosi 528,5 km. Jednak  

na terenie Województwa Lubelskiego leży jedynie ok. 8 km rzeki. 

 

Zlewiska rzeki Bug: 

 

Krzna Północna i Południowa- przez gminę Łuków przepływa równoleżnikowo Krzna 

Południowa, a przez jego północne krańce Krzna Północna. Obie te rzeki, biorące początek  

w rozległych, podmokłych obniżeniach Lasów Łukowskich, łączą się w okolicach 

Międzyrzeca Podlaskiego w rzekę Krznę - największy lewy dopływ Bugu, do której wpada na 

272,2 km. 

 

 W wyniku podziału obszaru Polski na jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 

wyznaczono 161 JCWPd. Na obszarze dorzecza Wisły występuje 90 JCWPd. Powiat 

Łukowski leży w obrębie trzech JCWPd przedstawionych poniżej na mapce poglądowej  

oraz w tabeli. 

 

Mapa 3. Mapa poglądowa Powiatu Łukowskiego na tle jednolitych części wód podziemnych 

na obszarze dorzecza Wisły. 
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Źródło: Program Ochrony Środowiska Powiatu Łukowskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 

2018-2021 

 

Tab. 7 Główne zbiorniki wód podziemnych na terenie Powiatu Łukowskiego. 

Numer i 

nazwa 

GZWP 

Rodzaj 

zbiornika 
Region Wiek 

Typ 

zbiornika 

Powierzchnia 

w km² 

Zasoby 

dyspozycyjne 

Średnia 

głębokość 

ujęć 

GZWP nr 

2015 

Subniecka 

Warszawska  

subzbiornik Prowincja 

nizinna 

Pasmo 

równinne 

Tr porowy 51000 250 160 

GZWP  

nr 215 A 

Subniecka 

Warszawska 

(część 

centralna)  

subzbiornik Prowincja 

nizinna 

Pasmo 

równinne 

Tr porowy 17500 145 180 

Źródło: Program Ochrony Środowiska Powiatu Łukowskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 

2018-2021 

 

II.1.4.7 Tereny przyrodnicze i chronione 

Powiat Łukowski jest bogaty w walory przyrodniczo-krajobrazowe. Obszary prawnie 

chronione zajmują 22 358,90 hektarów (16,0 % powierzchni powiatu) i stanowią je rezerwaty 
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przyrody (1219,80 ha), obszary chronionego krajobrazu (22 356,30 ha), użytki ekologiczne 

(2,6 ha). Na obszarze Powiatu Łukowskiego znajdują się następujące rezerwaty przyrody. 

Rezerwat Jata – rezerwat został  utworzony 21 marca 1933 roku z inicjatywy prof.  

W. Szafera. Rezerwat położony jest w północno - wschodniej części Równiny Łukowskiej, 

stanowiącej centralną część Niziny Południowopodlaskiej (Kondracki 1998) i znajduje się  

w odległości ok. 12 km w kierunku zachodnim od miasta Łuków. Pod względem 

terytorialnym to północno-zachodnia część Województwa Lubelskiego, Powiat Łukowski, 

Nadleśnictwo Łuków, Leśnictwo Jata/Leśnictwo Dąbrówka. Powodem powołania rezerwatu 

była ochrona najdalej wysuniętego na północ naturalnego, wyspowego stanowiska jodły 

(Abies alba), która znalazła tu znakomite warunki rozwoju oraz niezwykle korzystny  

dla siebie mikroklimat. Największą osobliwość stanowią wspaniałe bory jodłowe z udziałem 

świerka i sosny. Drzewostan buduje 14 gatunków drzew (jodła, sosna, świerk, grab, jawor, 

dąb, olcha, brzoza, lipa i inne) w wieku 120-180 lat, ale zdarzają się okazy drzew w wieku  

ok. 250 lat. Bardzo bogata jest flora rezerwatu. Znajdziemy tu widłaki, storczyki, sasanki, 

wawrzynek wilcze łyko, lilię złotogłów, narecznice, żywiec, marzankę wonną. Teren  

ten stanowi bezpieczną ostoję dla licznie występującej zwierzyny (łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, 

zając, bardzo rzadko wilk) oraz ptaków (żuraw, bocian czarny, czapla, orlik krzykliwy, 

jastrząb, krogulec, kania, myszołów, sowy, słonki, dudek, wilga, liczne gatunki dzięciołów  

i wiele innych).  

 

Fot. 3 Rezerwat Jata 

 

Źródło: www.rezerwatjata.pl 

 Rezerwat Topór  jest to  rezerwat częściowy florystyczny i leśny utworzony w 1933 

roku. Ponowne uznanie go za rezerwat nastąpiło w 1959 roku. Rezerwat znajduje się  

w gminie Łuków. Powodem powstania rezerwatu była ochrona stanowiska naturalnego 

występowania jodły. Obszar rezerwatu stanowi 58, 20 ha lasów. W rezerwacie występuje 

wiele roślin chronionych, są to m.in. widłak goździsty, widłak jałowcowaty, widłak wroniec, 

wawrzynek wilczełyko, kruszczyk błotny. Charakterystyczną cechą tego miejsca 
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występowanie jodły we wszystkich zbiorowiskach roślinnych rezerwatu. Do gatunków 

rzadkich występujących w rezerwacie należą: cienistka trójkątna, kozłek lekarski, turzyca 

orzęsiona oraz leśna. Rezerwat stanowi ostoję dla rzadkich gatunków ptaków tj. orlik 

krzykliwy, bocian czarny, żuraw szary, puchacz zwyczajny, a także dzięciołów i błotniaków.  

 

Fot. 4 Tablica informacyjna w rezerwacie ,,Topór’’ 

 

 
Źródło: www.weekendowarekreacja.pl 

 Rezerwat Kra Jurajska został utworzony 15 grudnia 1980 roku jako rezerwat 

częściowy. Obejmuje obszar 8 ha gruntów prywatnych, znajdujących się obok Kolonii 

Gołaszyn (gmina Łuków). O randze tego rezerwatu decydują unikalne w skali całego świata 

bogate złoża skamieniałości różnorodnych zwierząt morskich, które dawno już całkowicie 

wymarły, szczególnie amonitów. Czarne iły i występujące w nich liczne skamieniałości liczą 

około 165 mln lat i należą do najwyższej części jury środkowej – keloweju.  

 

Fot. 5 Amonit z rezerwatu ,,Kra Jurajska’’ 

 
Źródło: www.lukow.ug.gov.pl 

 

Na obszarze Powiatu Łukowskiego występują dwa Obszary Chronionego Krajobrazu:  

http://www.lukow.ug.gov.pl/
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 Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

 Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu. 

 

 Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu o pow. 18 649,90 ha położony jest  

na terenie gmin: Łuków, Stoczek Łukowski, miasto Łuków, miasto Stoczek Łukowski.  

W krajobrazie obszaru dominują lasy, zajmujące prawie 51% jego powierzchni. Dość duży 

jest także udział łąk i innych użytków zielonych (11,7%). Do najbardziej interesujących 

walorów obszaru należą: duża atrakcyjność krajobrazowo – przyrodnicza uwidaczniająca się 

ciekawymi formami rzeźby terenu (moreny czołowe i ich partie krawędziowe, ozy, wydmy, 

doliny rzeczne i głazy narzutowe), zróżnicowaną szatą roślinną i różnorodnością fauny. 

 Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu jest terenem równinnym, przez który 

przepływają Krzna Północna i Krzna Południowa. Doliny tych rzek są dość rozległe  

i charakteryzują się wysokim poziomem wód gruntowych. W granicach tego obszaru 

występują płaty dwóch zbiorowisk leśnych, których stan zachowania pozwala je zaliczyć  

do rzadkich w skali regionu. Są to: grąd typowy i dębniak turzycowy. Charakterystyczną 

cechą jest występowanie jodły, a brak naturalnych stanowisk buka i modrzewia. 

Stwierdzono występowanie 402 gatunków roślin naczyniowych. Z roślin chronionych 

występują tu m.in. widłak torfowy, goździsty, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, 

wawrzynek główkowy, lilia złotogłów. W granicach obszaru znajduje się zatwierdzony 

rezerwat przyrody "Las Wagramski". 

 Wg Opracowania ekofizjograficznego do Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Lubelskiego na terenie Powiatu Łukowskiego występują następujące pomniki 

przyrody: 

Gmina Adamów: 

 2 dęby szypułkowe,  

 głaz narzutowy,  

 topola czarna,  

 aleja drzew (aleja drzew złożona z 18 grabów zwyczajnych, 7 wiązów szypułkowych 

oraz kasztanowca białego). 

 

Gmina Krzywda: 

 2 jałowce pospolite, 

 3 dęby szypułkowe, 

 sosna wejmutka i igliczna trójcierniowa, 

 2 świerki pospolite, 

 3 lipy drobnolistne, 

 2 głazy narzutowe,  

 grupa drzew. 

 

Miasto Łuków i Gmina Łuków: 
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 głaz narzutowy,  

 4 dęby szypułkowe, 

 grupa drzew (7 dębów szypułkowych), 

 aleja drzew (aleja składająca się z 47 lip drobnolistnych, modrzewia europejskiego, 

sosny pospolitej i jesiona wyniosłego), 

 aleja lipowa (aleja lipowa składająca się w momencie utworzenia ze 123 lip 

drobnolistnych - z 25 drzew zniesiono ochronę). 

 

Gmina Stanin: 

 7 lip drobnolistnych, 

 klon pospolity, 

 kasztanowiec zwyczajny.  

 wiąz szypułkowy. 

 

Miasto Stoczek Łukowski:  

 dąb szypułkowy, 

 aleja drzew (aleja drzew składająca się z 46 grabów pospolitych, 5 świerków 

pospolitych, 5 olszy czarnych, 2 lip drobnolistnych , 2 brzóz brodawkowatych ), 

 sosna pospolita, 

 grupa drzew składająca się z 4 wiązów szypułkowych, 

 grupa drzew składająca się z 8 świerków pospolitych.  

 

Gmina Wojcieszków: 

 2 wiązy szypułkowe, 

 aleja drzew (aleja drzew dł. ok. 1200 m, składająca się ze 130 kasztanowców białych, 

15 lip drobnolistnych (17 pierwotnie - 2 lipy zniesione z ochrony), 8 jesionów 

wyniosłych, 6 wiązów szypułkowych, 2 klonów pospolitych, 1 wierzby białej, 1- jodły 

jednobarwnej, 1 topoli czarnej), 

 buk zwyczajny, 

 jodła jednobarwna. 

  

Gmina Wola Mysłowska: 

 3 dęby szypułkowe, 

 grab pospolity, 

 jesion wyniosły,  

 aleja drzew (aleja drzew składająca się z 16 lip drobnolistnych, 2 kasztanowców 

zwyczajnych, 2 grabów pospolitych, 1 jesionu wyniosłego, 1 klonu, 

 grupa drzew (3 jesiony wyniosłe i 1 lipa drobnolistna), 

 lipa drobnolistna.  

 

Na obszarze Powiatu Łukowskiego zlokalizowane są 3 obszary Natura 2000. 

 

Nazwa obszaru: Dąbrowy Seroczyńskie 
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Kod obszaru: PLH140004 

Forma ochrony  w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk 

(Dyrektywa Siedliskowa) 

Obszar biogeograficzny: kontynentalny 

Powierzchnia: 552,6 ha 

Opis przyrodniczy: Ostoja leży na wysokości 169-172 m n.p.m., na pagórkach moren 

czołowych zlodowacenia stadiału Warty. Obejmuje prawie całą powierzchnię Lasów 

Seroczyńskich. Drzewostan tworzą głównie dąb bezszypułkowy z domieszką grabu, sosny, 

dębu szypułkowego, brzozy i osiki. Siedlisko to charakteryzuje się bardzo bogatym składem 

gatunkowym runa z wieloma gatunkami chronionymi w Polsce. Występują tu dwa siedliska 

przyrodnicze, cenne z europejskiego punktu widzenia- dąbrowy świetliste oraz grądy 

środkowoeuropejskie (ponad 70 % powierzchni ostoi). 

 

Nazwa obszaru: Jata 

Kod obszaru: PLH060108 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk 

(Dyrektywa Siedliskowa) 

Obszar biogeograficzny: kontynentalny 

Powierzchnia: 1188 ha 

Opis przyrodniczy: Obszar ostoi siedliskowej Jata obejmuje kilkusetmetrową  

do kilkukilometrowej szerokości dolinę Krzny Południowej. Obszar obejmuje zagłębienie 

dolinne w którym wykształciły się lasy łęgowe i olsy, a w części nieleśnej – zbiorowiska 

łąkowe. Część peryferyjna obszaru obejmuje stoki łagodne opadające w kierunku zagłębienia. 

Porastają je lasy z dużym udziałem jodły, w zależności od żyzności gleby wykształcone  

w formie grądów z jodłą, borów jodłowych, bądź borów mieszanych z udziałem jodły.  

W skład obszaru ,,Jata’’ w przeważającej większości wchodzą  lasy objęte od 30 lat ochroną. 

W całości w granicach obszaru znalazł się rezerwat ścisły.  

Nazwa obszaru: Lasy Łukowskie 

Kod obszaru: PLB060010 

Forma ochrony  w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków 

(Dyrektywa Ptasia) 

Obszar biogeograficzny: kontynentalny 

Powierzchnia: 11488,4 ha 

Opis przyrodniczy: Ostoja jest zlokalizowana między dopływami Bugu, Krzny Południowej, 

Krzny Północnej, Muchawki oraz Kostrzynia. Obszar Lasy Łukowskie stanowi duży i zwarty 

drzewostan pokrywający lekko falistą równinę sandrową, gdzie wykształciły się siedliska 

borowe. Najcenniejszym elementem ostoi, pod względem przyrodniczym są bory mieszane  

z jodłą. Poza tym znajdują się tu siedliska borów sosnowych suchych i wilgotnych,  

w miejscach żyźniejszych występują łęgi i roślinność bagienna. W okolicy Łukowa są cztery 

skupiska jodły. Największe z nich znajdują się w uroczyskach Jata i Topór zostały objęte 

ochroną rezerwatową. Lasy Łukowskie stanowią ostoję dla co najmniej 16 gatunków ptaków 

wymienionych w załączniku I do Dyrektywy Ptasie, a trzy z nich zostały wymienione  

w Polskiej Księdze jako gatunki zagrożone. Jest to ostoja dla takich gatunków ptaków jak: 

bocian czarny i biały, trzemielojad, bielik, orlik krzykliwy, żuraw, uszatka błotna, dzięcioł 
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czarny i średni, lerka, świergotek polny, jarzębatka, muchołówka mała, gąsiorek, ortolan, 

lelek. Liczebność tego ostatniego gatunku kwalifikuje Lasy Łukowskie do międzynarodowej 

ostoi ptaków.  

Mapa 4. Obszar Natura 2000 Lasy Łukowskie.  

 

Źródło: Program Ochrony Środowiska Powiatu Łukowskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 

2018-2021 

II.1.4.8 Zasoby kulturowe  

 Ważnym elementem krajobrazu są obiekty zabytkowe. Pełne wykorzystanie zasobów 

kulturowych danego obszaru stanowi podstawową przesłankę rozwoju lokalnego. W ramach 

dziedzictwa kulturowego wymienić można dwie główne, wzajemnie powiązane grupy: 

dorobek kultury materialnej oraz dorobek w ramach kultury duchowej. Poniżej przedstawione 

zostały zabytki wpisane do Centralnego Rejestru Zabytków znajdujące się na terenie Powiatu 

Łukowskiego na dzień 31 grudnia 2014 r.: 

Gmina Adamów 

 Adamów – Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża, koniec XVIII wieku 

(dzwonnica, cmentarz kościelny), 

 Adamów - Zajazd – rynek, I poł. XIX w., 

 Wola Gułowska – Zespół Klasztorny Karmelitów Trzewiczkowych, II poł. XVII-XIX 

w., 

 Zakępie – Cerkiew unicka – drewniana, 

Fot. 6 Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie 
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Źródło:www.wikipedia.pl 

Gmina Krzywda 

 Krzywda – Zespół dworski, ok. 1880 roku (dwór, park), 

 Okrzeja – Kościół parafialny pw. Piotra i Pawła, XVIII w. (cmentarz kościelny), 

 Radoryż Kościelny – Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 1910-

1915 r., (dzwonnica, plebania), 

 Radoryż Smolany – Zespół dworski , XIX w. (dwór, rządcówka, park, folwark), 

 Wola Okrzejska – Zespół dworski, I poł. XIX w., XX w. (oficyna I – obecnie muzeum 

Henryka Sienkiewicza, fundamenty oficyny II, park), 

 

Fot. 7 Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 

 

 
Źródło:www.turystyka.lublin.pl 
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Gmina Łuków 

 Krynka – Zespół dworski i folwarczny, początek XX w. (dwór drewniany, budynek 

gospodarczy, stajnia, stodoła, park, leśniczówka), 

Miasto Łuków 

 Zespół klasztorny Bernardynów, II poł. XVIII w. (kościół pw. Podwyższenia Krzyża, 

klasztor, dzwonnica, cmentarz kościelny), 

 Zespół klasztorny Pijarów, XVIII-XIX w. (kościół obecnie parafia pw. Przemienienia 

Pańskiego, klasztor, kolegium, ogrodzenie z bramą, cmentarz kościelny), 

 Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej,  

 Konwikt Szaniawskich, obecnie muzeum (1728-1733), 

 Szkoła, obecnie szkoła specjalna, 1924 r., 

 Dworzec kolejowy, k. XIX w., 

 Kasa skarbowa, poł. XIX w., 

Gmina Stanin 

 Jeleniec – Zespół klasztorny Bernardynów, II. poł. XIX w. (kościół obecnie parafia 

pw. św. Anny, klasztor, cmentarz kościelny, brama, dzwonnica, plebania, ogrodzenie), 

 Sarnów – Zespół dworski, 1825 r. (dwór drewniany, park), 

 Stanin – Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy,  drewniany z 1756 r. przeniesiony do 

Pratulina w 2008 r. (dawny cmentarz przy kościele, dzwonnica – I poł. XIX w.), 

 Stanin – Zespół dworski Wesołówka, XVII-XIX w. (ruina dworu, oficyna, stajnia, 

park), 

 Tuchowicz – Kościół parafialny pw. Świętej Marii Magdaleny, 1888 r., 

 Tuchowicz – pozostałości dworu obronnego, 

 

Fot. 8 Zabytkowy zespół klasztorny Bernardynów 

 
Źródło: www.ciekawepodlasie.pl 

Miasto Stoczek Łukowski  

 Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 1906-1933 r., 
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Gmina Stoczek Łukowski  

 Nowa Prawda – dwór, aleja dojazdowa, 

Gmina Trzebieszów  

 Jakusze – wiatrak koźlak, drewniany, z 1880 r., 

 Rogale – zespół dworski, II. poł. XIX w. (dwór drewniany, park), 

 Trzebieszów Drugi – Zespół kościoła parafialnego, II. poł. XIX w. (Kościół parafialny 

pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników – 1863 r., dzwonnica, cmentarz kościelny, 

ogrodzenie),  

 Trzebieszów Drugi – kaplica cmentarna, drewniana na cmentarzu parafialnym, 1886 

r., 

Gmina Wojcieszków 

 Burzec- park dworski, XIX-XX w., gorzelnia XIX-XX w., 

 Wojcieszków – Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1897-1899 

r., 

 Wojcieszków – park dworski  z aleją dojazdową, XVIII-XIX w., 

 Zofibór – Kościół parafialny pw. Świętej Zofii Wdowy, drewniany z 1854 r. 

(dzwonnica drewniana), 

Gmina Wola Mysłowska  

 Baczków – park dworski, 

 Jarczew – zespół dworski, II. poł. XIX w. (dwór, park), 

 Wilczyska – zespół dworski, dwór II. poł. XVIII w., brama –XVIII-XIX w., park – 

XVIII-XIX w., fortyfikacje ziemne XVI w. 

 Mysłów - zespół dworsko-parkowy, fragment parku krajobrazowego ze stawem k. 

XIX w., zespół folwarczny. 

Fot. 9 Dwór w Wilczyskach 

 

Źródło: www.wikipedia.pl 

http://www.wikipedia.pl/
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II.1.4.9 Zanieczyszczenia środowiska naturalnego  

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

 Na terenie Powiatu Łukowskiego pomiary dotyczące oceny jakości powietrza 

wykonywane są  na stacjach: Stacja monitoringu krajowego w Jarczewie gm. Wola 

Mysłowska - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie - prowadzi 24- 

godzinne pomiary stężeń substancji: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), ozon 

(O3)  oraz  Stacja pomiarowa w Łukowie przy ul. Browarnej 63 – WIOŚ Lublin Delegatura  

w Białej Podlaskiej, która funkcjonowała w latach 2007-2010, w której  monitorowano 

stężenie pyłu PM10. Pomiary monitoringowe prowadzone na terenie Powiatu Łukowskiego 

wykazywały niski poziom stężeń dwutlenku siarki. Na stacji pomiarowej IMGW w Jarczewie 

zanotowano spadek wartości stężenia średniego rocznego w latach 2010-2012. W tym okresie 

poziom substancji w powietrzu nie przekroczył poziomu dopuszczalnego, kształtował  

się na poziomie poniżej 4 µg/m3 . Stężenia średnie roczne dwutlenku azotu nie przekroczyły 

poziomu dopuszczalnego. W roku 2010 wyniosły 3,2 µg/m3 . Mimo niskich poziomów 

substancji widoczna jest tendencja rosnąca oraz 3-krotny wzrost stężenia substancji w roku 

2012 w stosunku do roku 2010. W roku 2010 średnie stężenie roczne pyłu zawieszonego  

w powietrzu ukształtowało się na granicy poziomu dopuszczalnego- 39,9 4 µg/m3 . Liczba 

przekroczeń stężeń 24-godz. w roku kalendarzowym wyniosła 70, czyli 2 razy więcej niż jest 

to dopuszczalne. Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Powiat 

Łukowski został zakwalifikowany do klasy C ze względu na poziom pyłu PM10 ( poziom 

stężeń zanieczyszczenia przekracza poziom dopuszczalny). Wartości stężeń pozostałych 

zanieczyszczeń zaklasyfikowane zostały do klasy A (poziom stężeń zanieczyszczenia nie 

przekracza poziomu dopuszczalnego/docelowego). Klasyfikacja Powiatu Łukowskiego 

odzwierciedla klasyfikacje dla strefy lubelskiej. Zarówno Powiat Łukowski jak i strefa 

lubelska zaliczone zostały do klasy A ze względu na jakość powietrza. Jedynie dopuszczalne 

stężenia pyłu zawieszonego PM 10 zostały przekroczone.
4
 

Emisja hałasu do środowiska 

 Na terenie Powiatu Łukowskiego problem hałasu komunikacyjnego  dotyczy głownie 

obszaru miasta Łuków. W Powiecie Łukowskim występują 3 źródła hałasu: hałas drogowy 

pochodzący ze środków komunikacji miejskiej i transportu samochodowego, ruch kolejowy, 

hałas osiedlowy związany z bytowaniem i przemieszczaniem się ludzi oraz hałas 

przemysłowy  związany z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych. Klimat akustyczny 

kształtowany jest przede wszystkim przez hałas drogowy, którego natężenie jest 

zróżnicowane, zależnie od natężenia ruchu samochodowego, ilości samochodów ciężarowych 

uczestniczących w ruchu, prędkości i płynności jazdy oraz od stanu nawierzchni drogowej. 

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji hałasu wynikają również z bliskości zabudowy 

mieszkaniowej w stosunku do pasma ruchu drogowego oraz niewystarczającej liczby 

zabezpieczeń przeciwhałasowych.  

                                                           
4
 Program Ochrony Środowiska Powiatu Łukowskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 
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Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych  

 Na terenie Powiatu Łukowskiego w 2012 r. prowadzone były badania jakości wód 

powierzchniowych płynących. Analizie poddano 3 punkty pomiarowo kontrolne 

zlokalizowane na trzech rzekach. Wyniki elementów biologicznych badanych punktów 

pomiarowych mieściły się między klasą II a III. W przypadku dwóch monitorowanych 

punktów stan elementów fizykochemicznych określony został jako poniżej dobrego. 

Decydujące znaczenie miało tutaj stężenie ChZT-Mn (chemiczne zapotrzebowanie tlenu 

oznaczane metodą nadmanganianową) oraz fosforanów. Znaczącym źródłem zanieczyszczeń 

wód powierzchniowych na terenie Powiatu Łukowskiego jest sektor rolnictwa. Elementy 

fizykochemiczne badane w punkcie pomiarowym na rzece Wilga odpowiadały II klasie 

czystości. W związku z powyższym potencjał ekologiczny badanych cieków wykazywał stan 

dobry w przypadku jednego punktu pomiarowego na rzece Wilga. Potencjał umiarkowany 

wykazano w pozostałych dwóch punktach pomiarowych zlokalizowanych na rzece Krzna 

Południowa i Świder. Elementy chemiczne na rzece Krznie Południowej oceniono  

na poziomie stanu dobrego. 

Zanieczyszczenia gleb  

 Przeobrażenia gleb na terenie Powiatu Łukowskiego mają charakter zmian związanych 

przede wszystkim z użytkowaniem rolniczym. Są to procesy nieodłącznie towarzyszce 

gospodarce człowieka. Do najważniejszych z nich należy wzbogacenie gleb w związki azotu 

w wyniku stosowania nawozów naturalnych i sztucznych. Do najważniejszych problemów  

w zakresie ochrony powierzchni ziemi należą: zakwaszenie gleb obniżające ich przydatność 

rolniczą oraz degradacja powierzchni ziemi spowodowana przemysłem w tym głównie 

działalnością zakładów górniczych. 

 

II.1.5 Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze 

 

PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 

1. Duży udział gleb o niskich klasach bonitacyjnych. 

2. Niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 

3. Brak zbiorników retencyjnych. 
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II.2  SFERA SPOŁECZNA 

II.2.1 Demografia  

 

II.2.1.1 Liczba i struktura ludności  

Zgodnie z danymi GUS w dniu 31 grudnia 2014 r.  na terenie powiatu liczba ludności 

faktycznie zamieszkałej wynosiła 108 911 osób, co stanowiło 5,1 % ludności Województwa 

Lubelskiego. W Łukowie mieszka 30557 osób tj. 28,1 % ludności powiatu, a w Stoczku 

Łukowskim 2665 osób tj. 2,4 % ludności powiatu. W Powiecie Łukowskim współczynnik 

urbanizacji wynosi zatem 30,5 % i jest znacznie niższy od współczynnik urbanizacji Woj. 

Lubelskiego, który  wynosił w 2014 roku  46,2 %. Gęstość zaludnienia na 1 km ² wynosi 78 

osób i jest niższa niż w Województwie Lubelskim (85 osób) i kraju (123 osoby). Gęstość 

zaludnienia w miastach i wsiach powiatu na tle kraju i województwa na dzień 31 grudnia 

2014 roku przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 8 Gęstość zaludnienia w miastach i wsiach powiatu na tle kraju i województwa na dzień 

31 grudnia 2014 roku. 

Wyszczególnienie Wieś Miasto Ogółem 

Powiat  Łukowski 56 740 78 

Województwo Lubelskie 48 1340 85 

Polska 56 1332 123 

Źródło: opracowanie własne  według danych z GUS, stan na dzień 31.XII.2014 r. 

 

W ogólnej liczbie mieszkańców powiatu  w 2014 roku kobiety stanowią 50,2 %. 

Wskaźnik ilości kobiet na 100 mężczyzn wynosi 101, przy średniej w Województwie 

Lubelskim 106. 

W 2014 roku po raz kolejny odnotowano  w Powiecie Łukowskim zmniejszenie stanu 

liczby ludności. Liczbę ludności powiatu w latach 2007-2014 przedstawia poniższe 

zestawienie. 

Tab.  9 Liczba ludności Powiatu Łukowskiego w latach 2007-2014. 

 

Lata 

 

Ludność ogółem  

(wg faktycznego zamieszkania) 

w tym: 

kobiety mężczyźni 

2007 107 997 54 307 53 690 

2008 108 075 54 323 53 752 

2009 107 953 54 291 53 662  

2010 110 193 55 399 54 794 

2011 109 892 55 231 54 661 
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2012 109 555 55 098 54 457 

2013 109 325 54 953 54 372 

2014 108 911 54 693 54 218 

Źródło: opracowanie własne według danych z GUS, Bank Danych Lokalnych  

 

Według danych statystycznych najwięcej ludności mieszka w mieście Łuków  

oraz gminach: Łuków i Krzywda, a najmniej w mieście Stoczek Łukowski i w gminie 

Serokomla. Do najbardziej zaludnionych jednostek samorządowych (liczba mieszkańców  

na 1 km²) należy miasto Łuków i miasto Stoczek Łukowski oraz  gminy: Krzywda, 

Wojcieszków. Wskaźnik ten jest najniższy w gminach: Wola Mysłowska i Stoczek Łukowski. 

Podstawowe dane dotyczące ludności w miastach: Łuków i Stoczek Łukowski  

oraz gminach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku  przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 10 Dane dotyczące ludności Powiatu Łukowskiego wg stanu na dzień 31.XII.2014 r.  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Ludność 

ogółem 

 

% udział 

 

Lokata 

 

Ludność 

na 1 km² 

 

Lokata 

Kobiety na 

100 

mężczyzn 

Miasta 

1. Łuków 30557 28,1 1 855 1 108 

2. Stoczek Łukowski  2665 2,4 11 291 2 104 

Gminy 

1. Gmina Adamów 5797 5,3 8 59 6 100 

2. Gmina Krzywda 10710 9,8 3 67 3 98 

3. Gmina Łuków 17751 16,3 2 58 7 97 

4. Gmina Serokomla 4094 3,8 10 53 8 103 

5. Gmina Stanin 9833 9,0 4 61 5 100 

6. Gmina Stoczek Łukowski 8096 7,4 5 47 9 99 

7. Gmina Trzebieszów  7478 6,9 6 53 8 95 

8. Gmina Wojcieszków 7050 6,5 7 65 4 98 

9.  Gmina Wola Mysłowska  4880 4,5 9 40 10 94 

 Powiat Łukowski 108911 100 x 78 x 101 

 Województwo Lubelskie 2147746 x x 85 x 106 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, stan na dzień 31.XII.2014 r. 
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W Powiecie Łukowskim od 2010 roku odnotowywany jest ciągły spadek liczby 

ludności. W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2007 roku liczba ludności faktycznie 

zamieszkałej wzrosła o 914 osób tj. o  0,8 % i jest to wskaźnik korzystniejszy  

niż w Województwie Lubelskim, gdzie zanotowano spadek o 1,2 %. W omawianym okresie 

największy spadek liczby ludności wystąpił w  gminie Stoczek Łukowski  o 3,8 %  

oraz  w gminie Wola Mysłowska o 5,8 %.  

Szczegółowe dane na temat liczby ludności w miastach i gminach powiatu w roku 

2007, 2010, 2014 obrazuje poniższe zestawienie. 

Tab. 11 Liczba ludności w miastach i gminach powiatu w roku 2007, 2010, 2014. 

 

Lp. 

 

Miasta/Gminy 

Liczba ludności (osoby) Dynamika % 

31.XII.2007 31.XII.2010 31.XII.2014 2014/2006 2014/2010 

Miasta 

1. Łuków  30497 31108 30557 100,2 98,2 

2. Stoczek Łukowski 2709 2756 2665 98,4 96,7 

Gminy 

1. Gmina Adamów 5713 5905 5797 101,5 98,2 

2. Gmina Krzywda 10419 10689 10710 102,8 100,2 

3. Gmina Łuków 16688 17331 17751 106,4 102,4 

4. Gmina Serokomla 4152 4279 4094 98,6 95,7 

5. Gmina Stanin 9706 9904 9833 101,3 99,3 

6. Gmina Stoczek Łukowski 8418 8372 8096 96,2 96,7 

7. Gmina Trzebieszów  7559 7645 7478 98,9 97,8 

8. Gmina Wojcieszków 6957 7127 7050 101,3 98,9 

9. Gmina Wola Mysłowska  5179 5077 4880 94,2 96,1 

 Powiat Łukowski 107997 110193 108911 100,8 98,8 

 Województwo Lubelskie 2166213 2178611 2147746 99,1 98,5 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, Bank Danych Lokalnych 

W porównaniu do kraju  i województwa  w strukturze ludności powiatu niższy jest 

udział osób w wieku produkcyjnym odpowiednio o 4,7 % i 4,4 %, oraz wyższy w wieku 

przedprodukcyjnym. W ogólnej liczbie ludności powiatu osoby w wieku nieprodukcyjnym 

stanowiły na koniec 2014 roku 38,7 %, przy średniej w Województwie Lubelskim 34,3 %   

i Polsce 34% co obrazuje poniższa tabela i wykres. 
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Tab. 12 Udział osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym  

w Powiecie Łukowskim, Województwie Lubelskim i Polsce stan na 31.XII.2014 r.  

 

Wyszczególnienie 

Powiat Łukowski 
Województwo 

Lubelskie 
Polska 

osoby % udział % udział % udział 

Ogółem (osoby)  

w tym wieku: 
108911 100 100,0 100,0 

przedprodukcyjnym 23072          21,2 14,8 15 

produkcyjnym 66792 61,3 65,7 66 

poprodukcyjnym  19047 17,5 19,5 19 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, stan na dzień 31.XII.2014 r. 

 

Wykres 3.  Struktura ludności w Powiecie Łukowskim na tle Województwa Lubelskiego  

i kraju wg stanu na dzień 31.XII.2014 r.  

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, stan na dzień 31.XII.2014 r. 

 

W miastach i gminach powiatu sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Udział osób  

w wieku:  

 produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności wynosi od 59, 4 % w gminie Wola 

Mysłowska do 62, 7 %  w gminie Łuków, 

 przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności wynosi od 18,6 % w m. Stoczek 

Łukowski do 23,5 % w gminie Łuków, 

 poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności wynosi od 13,8 % w gminie Łuków do 

20,6 % w gminie Wola Mysłowska .  

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym

21,2 

61,3 

17,5 
14,8 

65,7 

19,5 
15 

66 

19 

Struktura ludności w Powiecie Łukowskim na tle  

Woj. Lubelskiego i kraju w 2014 roku 

Powiat Łukowski Województwo Lubelskie Polska
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Strukturę ludności w miastach i gminach powiatu obrazuje poniższe zestawienie. 

Tab. 13. Struktura ludności w miastach i gminach Powiatu Łukowskiego wg stanu na dzień 

31.XII.2014 r.  

 

 

Lp. 

 

Nazwa 

miasta/ 

gminy 

 

Ludność 

ogółem 

w tym w wieku : 

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

1. m. Łuków 

% udział 

30557 

100 

5994 

19,6 

18892 

61,9 

5671 

18,5 

2. m. Stoczek 

Łukowski 

% udział 

2665 

100 

495 

18,6 

1638 

61,5 

532 

19,9 

3. Adamów 

% udział 

5797 

100 

1196 

20,6 

3543 

61,1 

1058 

18,3 

4. Krzywda 

% udział 

10710 

100 

2503 

23,4 

6522 

60,9 

1685 

15,7 

5. Łuków 

% udział 

17751 

100 

4177 

23,5 

11133 

62,7 

2441 

13,8 

6. Serokomla 

% udział 

4094 

100 

801 

19,6 

2494 

60,9 

799 

19,5 

7. Stanin 

% udział 

9833 

100 

2218 

22,6 

5963 

60,6 

1652 

16,8 

8. Stoczek 

Łukowski 

% udział 

8096 

100 

1584 

19,6 

4895 

60,5 

1617 

19,9 

9. Trzebieszów 

% udział 

7478 

100 

1624 

21,7 

4572 

61,1 

1282 

17,2 

10. Wojcieszków

% udział 

7050 

100 

1504 

21,3 

4243 

60,2 

1303 

18,5 

11. Wola 

Mysłowska 

% udział 

4880 

100 

976 

20,0 

2897 

59,4 

1007 

20,6 

 Powiat 

Łukowski 

% udział 

108911 

100 

23072 

21,2 

66792 

61,3 

19047 

17,5 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS , stan na dzień 31.XII.2014 r. 
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W Powiecie Łukowskim na 100 osób  w wieku produkcyjnym przypada 63,1 osób  

w wieku nieprodukcyjnym, w tym: 34,6 w wieku przedprodukcyjnym i 28,5 w wieku 

poprodukcyjnym. Wskaźnik ten jest zróżnicowany w poszczególnych gminach powiatu. 

Największą liczbą osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

charakteryzują się gminy: Wola Mysłowska i Wojcieszków, a najniższą m. Łuków, gmina 

Łuków. Wskaźniki obciążenia demograficznego w poszczególnych jednostkach 

samorządowych przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 14 Wskaźniki obciążenia demograficznego w poszczególnych jednostkach 

samorządowych powiatu wg stanu na dzień 31.XII.2014 r.  

Lp. 
Miasto/ 

Gmina 

Ludność  

w wieku 

nieprodukcyjn

ym na 100 

osób 

 w wieku 

produkcyjnym 

Lokata wg liczby 

osób   

w wieku 

nieprodukcyjny

m na 100 osób   

w wieku 

produkcyjnym 

Liczba osób  

w wieku 

poprodukcyj

nym na 100 

osób  

w wieku 

produkcyjny

m 

Liczba osób  

w  wieku 

poprodukcyjnym 

na 100 osób 

wieku 

przedprodukcyj

nym 

1. m. Łuków 61,7 8 30,0 94,6 

2. 
m. Stoczek 

Łukowski 
62,7 7 32,5 107,5 

3. 
Gmina 

Adamów 
63,6 6 29,9 88,5 

4. 
Gmina 

Krzywda 
64,2 5 25,8 67,3 

5. Gmina Łuków 59,4 9 21,9 58,4 

6. 
Gmina 

Serokomla 
64,2 5 32,0 99,8 

7. Gmina Stanin 64,9 4 27,7 74,5 

8. 

Gmina 

Stoczek 

Łukowski 

65,4 3 33,0 102,1 

9. 
Gmina 

Trzebieszów 
63,6 6 28,0 78,9 

10. 
Gmina 

Wojcieszków 
66,2 2 30,7 86,6 

11. 
Gmina Wola 

Mysłowska  
68,5 1 34,8 103,2 

 
Powiat 

Łukowski 
63,1 x 28,5 82,6 

 
Województwo 

Lubelskie 
60,2 x 31,2 107,7 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS , stan na dzień 31.XII.2014 r. 
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II.2.1.2 Ruch naturalny ludności, migracje  

Pomimo utrzymującego się w analizowanym okresie dodatniego przyrostu 

naturalnego, od roku 2010 roku zauważalny jest ciągły spadek liczby mieszkańców powiatu. 

Wynika to z utrzymującego się dość wysokiego ujemnego salda migracji. 

Tab. 15  Ruch naturalny ludności oraz migracje  w Powiecie Łukowskim w latach 

2007-2014. 

 

Wyszczególnienie 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

Małżeństwa 
809 888 821 813 750 735 577 615 

 

Urodzenia żywe 
1284 1418 1330 1435 1293 1320 1195 1246 

 

Zgony 
1135 1081 1072 1130 1048 1121 1086 1087 

 

Przyrost naturalny 
149 337 258 305 245 199 109 159 

 

Napływ ludności 
477 451 368 379 312 349 329 388 

 

Odpływ ludności 
1037 809 814 866 854 848 809 929 

 

Saldo migracji 
-560 -358 -446 -487 -542 -499 -480 -541 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  z GUS, Bank Danych Lokalnych 

Wykres 4. Przyrost naturalny w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 5. Saldo migracji w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Dane na 1000 ludności na tle Województwa Lubelskiego i kraju obrazuje poniższa tabela. 

Tab. 16 Szczegółowe dane dotyczące Powiatu Łukowskiego  na tle Województwa 

Lubelskiego i kraju w latach 2007-2014. 

 

Wyszczególnienie 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Małżeństwa 

Powiat Łukowski 

Województwo 

Lubelskie  

kraj  

 

7,4 

6,8 

 

6,5 

 

8,1 

6,8 

 

6,8 

 

7,5 

6,7 

 

6,6 

 

7,4 

6,1 

 

5,9 

 

6,8 

5,6 

 

5,4 

 

6,7 

5,4 

 

5,3 

 

 

5,3 

4,8 

 

4,7 

 

 

5,6 

5,1 

 

4,9 

Urodzenia żywe 

Powiat Łukowski 

Województwo 

Lubelskie  

kraj 

 

 

11,8 

10,0 

 

10,2 

 

 

13,0 

10,6 

 

10,9 

 

 

12,2 

10,6 
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9,9 

10,8 

 

9,6 
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Przyrost naturalny 

Powiat Łukowski 

Województwo 

Lubelskie  

kraj 

 

 

1,4 

-0,7 

 

0,3 

 

 

3,1 

-0,2 

 

0,9 

 

 

2,4 

-0,3 

 

0,9 

 

 

2,8 

-0,2 

 

0,9 

 

 

2,2 

-0,7 

 

0,3 

 

 

1,8 

-0,6 

 

0,0 

 

 

1,0 

-1,4 

 

-0,5 

 

 

1,5 

-1,1 

 

0,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 Analizując powyższą tabelę można zauważyć, iż wskaźniki demograficzne   

w Powiecie Łukowskim w analizowanym okresie są  znacznie korzystniejsze niż w Polsce  

i w całym Województwie Lubelskim. Bardzo pozytywnym zjawiskiem, obserwowanym  

od 2007 roku w Powiecie Łukowskim, jest stale utrzymujący się dodatni przyrost naturalny. 

W 2014 roku wynosił on w powiecie 159. 

II.2.2 Poziom wykształcenia ludności 

Wg wyników Narodowego Spisu Powszechnego (stan na 31.III.2011 roku)  

w przeanalizowanej grupie ludności powiatu (w wieku 13 lat i więcej) stanowiącej  93 119 

osób, wykształcenie ponadpodstawowe posiada 68,7 % osób tej grupy.  

 Ludność z wykształceniem podstawowym i podstawowym nieukończonym stanowiła 

29,0 % przy średniej w Województwie Lubelskim 22,8%. 

 Poziom wykształcenia mieszkańców powiatu jest znacznie niższy niż średni  

w Województwie Lubelskim, co obrazuje poniższe zestawienie. 

Tab. 17. Poziom wykształcenia mieszkańców powiatu na tle Województwa Lubelskiego.  

Wyszczególnienie 
Powiat Łukowski 

Województwo 

Lubelskie 

Ogółem % udział % udział 

Ludność ogółem 

w tym: 

 

108911 x x 

w wieku 13 lat i więcej  

z tego według poziomu 

wykształcenia : 

93119 100,0 100,0 

 

wyższe 
10881 11,7 16,2 

 

policealne i średnie  
25542 27,4 31,5 

 

zasadnicze zawodowe  
22053 23,7 19,3 

 

gimnazjalne 
5489 5,9 5,3 

podstawowe, podstawowe  

nieukończone i bez 

wykształcenia 

26980 29,0 22,8 

 

nieustalone  
2174 2,3 4,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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Wykres 6. Struktura wykształcenia ludności w wieku lat 13 i więcej w Powiecie Łukowskim  

na tle Województwa Lubelskiego wg stanu na dzień 31.III.2011 roku. 

Źródło: opracowanie własne na postawie danych z GUS 

 

II.2.3  Rynek pracy  

II.2.3.1 Liczba i struktura pracujących 

Według danych Urzędu Statystycznego, w Powiecie Łukowskim w 2014 r. było  

33756 osób pracujących, z czego 52,6 % zatrudnione były w rolnictwie, leśnictwie, 

łowiectwie i rybactwie, 17,8% w przemyśle i budownictwie, 11,3 % w handlu, transporcie  

i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu i gastronomii informacji i komunikacji, 1,0 %  

w działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz obsłudze rynku nieruchomości, 17,2 %  

w innych usługach.  

 W Powiecie Łukowskim najwięcej osób zatrudnionych jest w sektorze rolnictwa, 

leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, porównując w Podregionie Puławskim wskaźnik dla powiatu 

jest niższy o 1,9 %, ale wyższy o 7,5 % niż w Województwie Lubelskim, co świadczy  

o typowo rolniczym charakterze powiatu. Drugim w kolejności sektorem pod względem 

liczby pracujących jest przemysł i budownictwo. 

 Liczba pracujących kobiet wg stanu na dzień 31.XII.2014 roku wynosiła 17348  

i stanowiła 51,4 % ogółu pracujących. 

 

 

 

wyższe

policealne i średnie

zasadnicze zawodowe

gimnazjalne

podstawowe, podstawowe  nieukończone i bez

wykształcenia

11,7 

27,4 

23,7 

5,9 

29 

16,2 

31,5 

19,3 

5,3 

22,8 

Struktura wykształcenia ludności w Powiecie Łukowskim  

na tle Woj. Lubelskiego [%] 

Województwo Lubelskie Powiat Łukowski



 

Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 

 
 

Starostwo Powiatowe w Łukowie | Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego  

47 
 

Tab. 18 Liczba pracujących w Powiecie Łukowskim z podziałem na sekcje i płeć w 2014 r.  

  Pracujący według płci i sekcji w Powiecie Łukowskim w 2014 rok [osoby] 

W
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ie
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ie
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P
o
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a
łe
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sł

u
g
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ogółem 33756 17767 6025 3819 349 5796 

mężczyźni 16408 9256 3381 2365 121 1285 

kobiety 17348 8511 2644 1454 228 4511 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, stan na dzień 31.XII.2014 r. 

 

II.2.3.2 Gospodarstwa domowe 

 

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku w Powiecie 

Łukowskim było 31.559 gospodarstw domowych.  Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 

wynosiła 3,45 przy średniej w Województwie Lubelskim 2,92 i kraju 2,82. W strukturze 

gospodarstw dominowały gospodarstwa 5 i więcej osób. W porównaniu do Województwa 

Lubelskiego  w Powiecie Łukowskim znacznie wyższy był udział gospodarstw domowych 

wieloosobowych. Gospodarstwa o liczbie  5 osób i więcej stanowiły w powiecie 27,6 % 

natomiast w województwie tylko 16,3 % co obrazują dane w poniższej tabeli. 

Tab.  19. Liczba osób w gospodarstwie domowym w Powiecie Łukowskim i 

Województwie Lubelskim wg stanu na dzień 31.III.2011 roku. 

Liczba osób  

w gospodarstwie 
Powiat Łukowski 

Województwo 

Lubelskie 

1 osoba 18,3 % 23,80% 

2 osoby 19,5 % 24,40% 

3 osoby 16,4% 19,30% 

4 osoby 18,2% 16,20% 

5 osób i więcej 27,6% 16,30% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

II.2.4 Bezrobocie 

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie świadczy usługi rynku pracy na terenie całego 

Powiatu Łukowskiego. 

 

II.2.4.1 Liczba i struktura bezrobotnych 

 Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Łukowie wynosiła 4852 osób, z czego 51,7 % (2510 osób) stanowiły 

kobiety. Od 2010 roku  do 2012 w Powiecie Łukowskim zauważalny był wzrost liczby osób 
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bezrobotnych. Jest to zgodne z tendencją krajową, gdzie również od 2010 roku obserwujemy 

wzrost liczby zarejestrowanych  osób bezrobotnych. W 2012  zauważyć można najwyższe 

poziomy wzrostu bezrobocia w powiecie. Liczbę zarejestrowanych bezrobotnych  

na przestrzeni lat 2007-2014 w Powiecie Łukowskim, Województwie Lubelskim i kraju 

przedstawia poniższa tabela.  

Tab. 20 Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiecie Łukowskim w 

latach  2007-2014. 

Rok 

Powiat Łukowski Województwo Lubelskie Udział 

bezrobotnych 

powiatu   

w liczbie 

bezrobotnych 

województwa 

Kraj 

liczba 

bezrobotnych 

zmiana  

w 

stosunku 

do 2007 r. 

liczba 

bezrobotnych 

zmiana  

w stosunku 

do 2007 r. 

liczba 

bezrobotny

ch 

zmiana  

w 

stosunku 

do 2007 r. 

2007 4810 100 118146 100 4,1 1746573 100 

2008 3785 -21,3 101561 -14 3,7 1473752 -15,6 

2009 4870 1,2 117237 -0,8 4,2 1892680 8,4 

2010 4823 0,3 119709 1,3 4,0 1954706 11,9 

2011 5232 8,8 122441 3,6 4,3 1982676 13,5 

2012 5935 23,4 131125 11 4,5 2136815 22,3 

2013 5887 22,4 134042 13,5 4,4 2157883 23,5 

2014 4852 0,9 116869 -1,1 4,2 1825180 4,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Mapa 5. Wielkość bezrobocia w poszczególnych gminach Powiatu Łukowskiego stan na 

koniec grudnia 2014 roku. 

 

Źródło: PUP w Łukowie  
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Liczbę bezrobotnych w podziale na kobiety, z prawem do zasiłku  i mieszkających  

na wsi przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 21 Liczba osób bezrobotnych z Powiatu Łukowskiego w podziale na kobiety,  

z prawem do zasiłku i mieszkające na wsi.  
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2007 4810 2738 56,9 698 14,5 3194 66,4 

2008 3785 2040 53,9 667 17,6 2401 63,4 

2009 4870 2371 48,7 796 16,3 3167 65,0 

2010 4823 2430 50,4 687 14,2 3208 66,5 

2011 5232 2814 53,8 819 15,7 3525 67,4 

2012 5935 3087 52,0 855 14,4 4061 68,4 

2013 5887 3021 51,3 709 12,0 4073 69,2 

2014 4852 2510 51,7 603 12,4 3347 69,0 
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2007 118146 62774 53,1 11159 9,4 65765 55,7 

2008 101561 53968 53,1 11677 11,5 55468 54,6 

2009 117237 57459 49,0 15064 12,8 63354 54,0 

2010 119709 53966 45,1 12669 10,6 64095 53,5 

2011 122441 56694 46,3 12049 9,8 66638 54,4 

2012 131125 58859 44,9 13445 10,3 72053 54,9 

2013 134042 59938 44,7 10929 8,2 74299 55,4 

2014 116869 51464 44,0 9328 8,0 65353 55,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, stan na dzień 31.XII.2014 r. 

 

  

 Liczba zarejestrowanych kobiet w ogóle osób bezrobotnych wykazuje niewielkie 

wahania i wynosiła najniższą wartość w 2009 r. 48,7 %, zaś najwyższą w 2007 roku. 

Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowią niewielki odsetek wśród ogółu bezrobotnych. 

Udział tej grupy bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych  od 2012 roku wykazuje tendencję 

malejącą. W Powiecie Łukowskim, w skład którego wchodzą dwa miasta, udział osób 

zamieszkujących tereny wiejskie w ogóle bezrobotnych jest bardzo wysoki. W Województwie 

Lubelskim, bezrobotni mieszkający na wsi stanowią niewiele ponad 50% ogółu bezrobotnych. 
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Zarówno w powiecie jak i w województwie obserwujemy delikatną tendencję wzrostową  

w tej grupie bezrobotnych.  

 Bardzo ważnym czynnikiem, który w istotny sposób określa sytuację bezrobotnych  

na rynku pracy jest okres pozostawania bez pracy. Im dłuższa przerwa, tym mniejsze szanse 

na ponowne zatrudnienie. Pod względem czasu pozostawania bez pracy w Powiecie 

Łukowskim w 2014 roku najliczniejszą grupą były osoby pozostające bez zatrudnienia przez 

okres powyżej 12 miesięcy. Od 2009 roku liczba osób w tej grupie uległa zwiększeniu, 

podobna sytuacja występuje w Województwie Lubelskim. Dużą grupę stanowią, także osoby 

pozostające bez pracy dłużej niż 24 miesiące. Od roku 2009 w Powiecie Łukowskim 

wskaźnik ten wzrósł  z 8,6 do 23,2, natomiast w Województwie Lubelskim z 18,3 do 29,0. 

 

Tab. 22 Udział osób bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych według czasu pozostawania bez 

pracy.  
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Udział bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych według czasu 

pozostawania bez pracy (%) 

3 

miesiące 

i mniej 

od 3-6 

miesięcy 

od 6-12 

miesięcy 

powyżej 

12 

miesięcy 

od 12-

24 

miesięcy 

powyżej 

24 

miesięcy 

P
o
w

ia
t 

Ł
u

k
o
w

sk
i 

2007 4810 36,2 12,5 11,0 40,4 13,0 27,4 

2008 3785 43,7 18,9 12,9 24,5 9,4 15,2 

2009 4870 43,2 19,3 17,2 20,3 11,6 8,6 

2010 4823 45,2 16,5 14,8 23,5 14,2 9,4 

2011 5232 35,5 17,7 19,1 27,7 16,8 10,9 

2012 5935 33,0 17,5 17,4 32,1 18,4 13,7 

2013 5887 27,3 15,5 17,7 39,5 20,6 18,9 

2014 4852 33,3 15,2 13,0 38,4 15,2 23,2 

W
o

je
w

ó
d

zt
w

o
 L

u
b

el
sk

ie
 

2007 118146 25,9 12,7 12,6 48,8 14,8 34,0 

2008 101561 32,0 15,0 13,1 39,9 12,9 27,0 

2009 117237 32,7 18,0 17,6 31,8 13,4 18,3 

2010 119709 34,8 17,0 16,0 32,2 16,5 15,7 

2011 122441 26,9 16,0 17,5 39,7 20,6 19,1 

2012 131125 26,7 15,8 16,3 41,2 18,2 23,0 

2013 134042 23,7 15,3 16,8 44,2 18,8 25,4 

2014 116869 26,2 13,3 14,1 46,4 17,3 29,0 

Źródło: opracowanie  własne na podstawie danych z GUS 
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Wykres 7. Udział bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych w Powiecie Łukowskim 

wg czasu pozostawania bez pracy 

 
 

Źródło: opracowanie  własne na podstawie danych z GUS 

 

 Bardzo ważnym czynnikiem pozycji na rynku pracy oraz szans na znalezienie pracy 

jest poziom wykształcenia. Niezmiennie na przestrzeni lat 2007-2014 i to zarówno  

w powiecie jak i w województwie, największą grupę stanowią bezrobotni z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym  oraz gimnazjalnym i niższym. W Powiecie Łukowskim 51,9 % 

bezrobotnych nie posiada średniego wykształcenia. Udział osób z wyższym wykształceniem 

w ogólnej liczbie bezrobotnych na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 13,9 %. 

Tab. 23 Udział osób bezrobotnych według wykształcenia w ogólnej liczbie osób 

bezrobotnych.  

 

Rok 
Liczba 

bezrobotnych 

Udział bezrobotnych według wykształcenia  w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 

wyższe 

policealne  

i średnie 

zawodowe 

średnie 

ogólnokształcące 

zasadniczo 

zawodowe 

gimnazjalne  

i niższe 

P
o
w

ia
t 

Ł
u

k
o
w

sk
i 

2007 4810 7,3 21,9 11,9 29,1 29,8 

2008 3785 9,0 20,9 14,1 28,7 27,3 

2009 4870 8,2 21,8 14,2 29,2 26,6 

2010 4823 10,9 20,8 15,7 27,5 25,1 

2011 5232 13,0 21,0 15,1 28,5 22,4 

2012 5935 12,7 20,4 14,6 29,6 22,7 
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2013 5887 13,7 20,0 14,7 28,8 22,8 

2014 4852 13,9 19,8 14,4 28,3 23,6 
W

o
je

w
ó
d

z
tw

o
 L

u
b

el
sk

ie
 

2007 118146 9,4 24,5 11 27,1 28 

2008 101561 11,2 24,3 12,1 25,7 26,6 

2009 117237 12,8 24,4 13 25 24,8 

2010 119709 13,9 24,6 12,6 24,9 23,9 

2011 122441 15,3 24,7 12,3 24,5 23,2 

2012 131125 15,2 24,7 12,1 24,7 23,3 

2013 134042 15,1 24,6 12 24,9 23,4 

2014 116869 14,9 24,6 11,8 25 23,7 

Źródło: opracowanie  własne na podstawie danych z GUS 

Struktura wieku bezrobotnych na koniec 2014 roku przedstawia się następująco:  

 w przedziale wiekowym 18-24 lat zarejestrowanych było 1221 osób, 

 w przedziale wiekowym 25-34 lat zarejestrowanych było 1561 osób (co stanowi 

najliczniejszą pod względem wieku grupę), 

 w przedziale wiekowym 35-44 lat zarejestrowanych było 902 osoby, 

 w przedziale wiekowym 45-54 lat zarejestrowanych było 683 osób, 

 w przedziale wiekowym 55 lat i więcej zarejestrowanych było 485  osób. 

 Dwiema najbardziej licznymi grupami bezrobotnych są te, do których zaliczają się 

osoby młode w przedziale wiekowym 18-24 oraz 25-34.  

Wykres 8. Struktura bezrobotnych w Powiecie Łukowskim według wieku (stan na koniec 

2014 roku). 

 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych  z PUP w Łukowie  
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 Najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Łukowie, znajdujących się w szczególnej sytuacji należało do grupy osób długotrwale 

bezrobotnych (2648 osoby), kolejną grupą były osoby bez wykształcenia średniego (2516 

osób), a następnie osoby bez kwalifikacji zawodowych (1613 osób). Kolejną pod względem 

liczebności była grupa osób bez doświadczenia zawodowego (1493 osób). Zdecydowanie 

mniej osób znalazło się w grupie bezrobotnych powyżej 50 roku, życia (821 osoby), następnie 

wśród osób samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia (331 osób) i osób 

niepełnosprawnych (218). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby, które po odbyciu kary 

pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia (98 osób).  

 Strukturę osób bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

(stan na koniec 2014 roku) przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 9. Struktura osób bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

 

Źródło: opracowanie własne na postawie danych  z PUP 

II.2.4. 2 Stopa bezrobocia 

 Stopa bezrobocia, liczona jest  jako udział bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie 

pracy w liczbie ludności aktywnej zawodowo. W analizowanym okresie obserwujemy 

wahania stopy bezrobocia w Powiecie Łukowskim. W latach 2010-2012 stopa bezrobocia 

wykazuje tendencję wzrostową. W roku 2008 odnotowujemy spadek – 2,4 w porównaniu  

z rokiem 2007. W Województwie Lubelskim i kraju te wahania  są porównywalne. Stały 

spadek stopy bezrobocia występuje od 2012 roku  do 2014 roku. W 2014 roku stopa 

bezrobocia w Powiecie Łukowskim wynosiła 10,7 i była niższa od wskaźnika dla 

Województwa Lubelskiego o 2,0. 
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Tab. 24 Stopa bezrobocia  w latach 2007-2014 roku. 

Rok 
Stopa bezrobocia w latach 2007-2014 

Powiat Łukowski Województwo Lubelskie Polska 

2007 11,2 13 11,2 

2008 8,8 11,2 9,5 

2009 11,3 12,9 12,1 

2010 11,0 13,1 12,4 

2011 11,8 13,2 12,5 

2012 13,3 14,2 13,4 

2013 12,9 14,4 13,4 

2014 10,7 12,7 11,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Wykres 10. Stopa bezrobocia Powiecie Łukowskim na tle Województwa Lubelskiego  

i kraju w latach 2007-2014.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

II.2.5 Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze  
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3. Niski poziom kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych. 

4. Duży odsetek liczby osób bezrobotnych (wysokie bezrobocie zwłaszcza wśród osób 

w wieku 25-34 lata). 

5. Niewystarczająca ilość miejsc pracy. 

 

II.3 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

II.3.1 Edukacja 

 Edukacja jest ważną inwestycją gospodarczą, polityczną i społeczną. Wykształcenie  

i kompetencja ludzi stają się najważniejszymi wartościami współczesnej cywilizacji oraz 

społeczeństw opartych na wiedzy. Obecnie jednym z najważniejszych czynników 

konkurencyjności regionu są dobre pokłady zasobów ludzkich. Samorządy terytorialne 

realizują różnorodne zadania między innymi  w zakresie oświaty, a należą do nich: 

 zadania realizowane przez gminy: zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, 

w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych, szkół 

podstawowych oraz gimnazjów z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół 

podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół przy zakładach 

karnych, poprawczych  i schroniskach dla nieletnich, 

 zadania realizowane przez powiat: zakładanie i prowadzenie szkół podstawowych 

specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami 

integracyjnymi, szkół artystycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego  

z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym. 

 

Na terenie powiatu działają: 

 przedszkola, 

 szkoły podstawowe, 

 gimnazja, 

 szkoły ponadgimnazjalne, 

 szkoły dla dorosłych, 

 szkoły specjalne. 

 Funkcjonujące w Powiecie Łukowskim publiczne szkoły ponadgimnazjalne to: licea 

ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły policealne  

i pomaturalne: 

 I LO im. T. Kościuszki w Łukowie, 

 Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie, 

 Zespół Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie, 

 Zespół Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie, 

 IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie, 

 Zespół Szkół im. gen. F. Kamińskiego w Adamowie, 

 Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim, 

 Zespół Szkół im. W. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. 



 

Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 

 
 

Starostwo Powiatowe w Łukowie | Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego  

56 
 

 

Na terenie powiatu funkcjonują też 2 szkoły specjalne: 

  Zespół Placówek w Łukowie, 

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baczkowie. 

 

Wszystkie szkoły powiatowe dysponują nowoczesnymi pracowniami 

przedmiotowymi, w tym komputerowymi z dostępem do Internetu. Wszystkie szkoły 

dysponują także salami gimnastycznymi i boiskami sportowymi. Przy ZS Nr 1 im. H. 

Sienkiewicza w Łukowie i I LO im. T. Kościuszki w Łukowie znajdują się Kompleksy 

Sportowe "Orlik". 

W skład powiatowego systemu oświatowego wchodzi również Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie. 

 

Od dnia 1 stycznia 2013 r. obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół  

i placówek oświatowych zapewnia Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie. 

 

II.3.1.1 Przedszkola 

 

 W roku szkolnym 2015/2016  według danych SIO na terenie Powiatu Łukowskiego 

funkcjonuje 35 przedszkoli i punktów przedszkolnych. Uczęszcza do nich łącznie 2360 

dzieci.  

Tab. 25 Wykaz publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów 

wychowania przedszkolnego z terenu Powiatu Łukowskiego wg SIO stan na dzień 30 

września 2015 r. 

 

Lp. Nazwa  Gmina Liczba dzieci 

1. Przedszkole im. Pszczółki Mai w Woli 

Gułowskiej 

Adamów 43 

2. Przedszkole im. Misia Uszatka w Adamowie  Adamów 86 

3. Przedszkole w Hucie Dąbrowie Krzywda 61 

4. Przedszkole w Krzywdzie Krzywda 143 

5. Publiczne Przedszkole w Woli Okrzejskiej  Krzywda  39 

6. Publiczne Przedszkole w Fiukówce Krzywda 37 

7. Publiczne Przedszkole w Okrzei  Krzywda  49 

8. Publiczne Przedszkole w Radoryżu Smolanym Krzywda  47 

9. Przedszkole w Łazach Gmina Łuków 61 

10. Przedszkole w Czerśli Gmina Łuków 52 

11. Przedszkole Integracyjne Nr 1  w Łukowie Łuków 107 

12. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Łukowie Łuków 148 

13. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łukowie Łuków 126 

14. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Łukowie Łuków 144 

15. Przedszkole Miejskie Nr 6 w Łukowie Łuków 139 
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16. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Łukowie Łuków 133 

17. Przedszkole w Stoczku Łukowskim  Stoczek Łukowski 88 

18. Punkt Przedszkolny w Zakępiu  Adamów 6 

19. Przedszkole w Dąbiu  Gmina Łuków 50 

20. Przedszkole w Gołaszynie  Gmina Łuków 42 

21. Przedszkole w Gręzówce Gmina Łuków 84 

22. Przedszkole w Krynce Gmina Łuków 68 

23. Przedszkole w Rolach Gmina Łuków 41 

24. Przedszkole w Świdrach  Gmina Łuków 45 

25. Przedszkole w Zalesiu  Gmina Łuków  64 

26. Przedszkole w Serokomli Gmina Serokomla 88 

27. Przedszkole w Staninie  Gmina Stanin  46 

28. Przedszkole w Tuchowiczu  Gmina Stanin  47 

39. Przedszkole w Jedlance  Gmina Stoczek Łukowski  37 

30. Gminne Przedszkole w Trzebieszowie  Gmina Trzebieszów  75 

31. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Burcu  Gmina Wojcieszków  47 

32. Przedszkole w Wojcieszkowie  Gmina Wojcieszków  49 

33. Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej 

im. T. Kościuszki w Jarczewie 

Gmina Wola Mysłowska  25 

34. Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej  

w Wandowie 

Gmina Wola Mysłowska  25 

35. Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Lisikierzu  

Gmina Wola Mysłowska 18 

Źródło: www.sio.men.gov.pl  (SIO stan na 30 IX 2015 r.) 

 Analizując demografię, zauważa się spadek liczby dzieci w wieku 0-4 lat. W 2014 

roku liczba dzieci w wieku od 0 do 4 lat wynosiła 6285, o 7 więcej niż w 2007 roku. Jednak  

w porównaniu do roku 2011 liczba dzieci zmalała o 367 osób. Oznacza to, że w najbliższych 

latach zmniejszy się zapotrzebowanie na przedszkola. Dane prezentuje poniższa tabela. 

Tab. 26. Demografia dzieci w wieku 0-4 lat z terenu Powiatu Łukowskiego.  

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Różnica 

2014/2007 

ogółem 6278 6362 6446 6602 6652 6620 6423 6285 7 

mężczyźni 3209 3285 3290 3357 3410 3368 3300 3280 71 

kobiety 3069 3077 3156 3245 3242 3252 3123 3005 -64 

http://www.sio.men.gov.pl/
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

II.3.1.2 Szkoła podstawowa  

 Na terenie Powiatu Łukowskiego w roku szkolnym 2015/2016 działają 62 szkoły 

podstawowe. Do tych szkół uczęszczało łącznie  8768   dzieci.  

Tab. 27 Wykaz publicznych szkół podstawowych z terenu Powiatu Łukowskiego wg SIO stan 

na dzień 30 września  2015 r. 

Lp. Nazwa Miejscowość Liczba uczniów 

1. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Łukowie 

Łuków 729 

2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Łukowie Łuków 33 

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Grzegorza 

Piramowicza w Łukowie 

Łuków 1017 

4. Szkoła Podstawowa Nr 4  z oddziałami 

integracyjnymi im.  Bronisława Chącińskiego  

w Łukowie 

Łuków 489 

5. Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dwernickiego w 

Stoczku Łukowskim 

Stoczek Łukowski 207 

6. Szkoła Podstawowa  w Zakępiu Zakępie 40 

7. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza  

w Adamowie 

Adamów 261 

8. Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka 

Kleeberga w Woli Gułowskiej 

Wola Gułowska 176 

9. Szkoła Podstawowa w Hucie Dąbrowie Huta Dąbrowa 196 

10. Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej  Wola Okrzejska 64 

11. Szkoła Podstawowa w Fiukówce Fiukówka 72 

12. Szkoła Podstawowa w Krzywdzie Krzywda 231 

13. Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi w Okrzei 

Okrzeja 137 

14. Szkoła Podstawowa w Radoryżu Smolanym Radoryż Smolany 125 

15. Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie Aleksandrów 111 

16. Szkoła Podstawowa w Czerśli Czerśl 115 

17. Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w 

Dąbiu 

Dąbie 122 

18. Szkoła Podstawowa w Gołaszynie Gołaszyn 101 

19. Szkoła Podstawowa w Gołąbkach Gołąbki  116 
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20. Szkoła Podstawowa w Gręzówce Gręzówka 220 

21. Szkoła Podstawowa w Krynce Krynka 104 

22. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rolach Role 66 

23. Szkoła Podstawowa w Strzyżewie Strzyżew 118 

24. Filialna Szkoła Podstawowa w Turzych Rogach Turze Rogi 36 

25. Szkoła Podstawowa w Świdrach Świdry 77 

26. Szkoła Podstawowa w Zalesiu Zalesie 176 

27. Szkoła Podstawowa w Krzówce Krzówka 96 

28. Szkoła Podstawowa w Serokomli Serokomla 221 

29. Szkoła Podstawowa w Jonniku Jonnik 48 

30. Szkoła Podstawowa w Sarnowie Sarnów 174 

31. Szkoła Podstawowa w Zastawiu Zastawie 99 

32. Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół w Jeleńcu Jeleniec 58 

33. Zespół Szkół w Staninie Szkoła Podstawowa Stanin 264 

34. Szkoła Podstawowa w Tuchowiczu Tuchowicz 159 

35. Szkoła Podstawowa w Zagoździu Zagoździe 117 

36. Szkoła Podstawowa w Kamionce Kamionka 55 

37. Szkoła Podstawowa w Kisielsku Kisielsk 76 

38. Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w 

Starej Prawdzie 

Stara Prawda 126 

39. Szkoła Podstawowa w Starej Róży Stara Róża 99 

40. Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Starych 

Kobiałkach 

Stare Kobiałki 219 

41. Szkoła Podstawowa w Starych Kobiałkach 

Szkoła Filialna w Toczyskach 

Toczyska 30 

42. Szkoła Podstawowa w Szyszkach Szyszki 77 

43. Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie  Trzebieszów 174 

44. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w 

Jakuszach 

Jakusze 66 

45. Szkoła Podstawowa im. Ks. T.A. 

Leszczyńskiego w Mikłusach 

Mikłusy 61 

46. Szkoła Podstawowa w Celinach Celiny 100 

47. Szkoła Podstawowa w Dębowicy Dębowica 169 

48. Szkoła Podstawowa w Leszczance Leszczanka 40 

49. Szkoła Podstawowa w Szaniawach Szaniawy 90 

50. Szkoła Podstawowa w Woli Bystrzyckiej Wola Bystrzycka 54 
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51. Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana 

Pawła II w Wólce Domaszewskiej 

Wólka Domaszewska 113 

52. Szkoła Podstawowa w Burcu Burzec 72 

53. Szkoła Podstawowa w Hermanowie Hermanów 30 

54. Szkoła Podstawowa w Oszczepalinie Oszczepalin 79 

55. Szkoła Podstawowa w Siedliskach Siedliska 40 

56. Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie Wojcieszków 236 

57. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w 

Lisikierzu 

Lisikierz 64 

58. Szkoła Podstawowa w Jarczewie Jarczew 78 

59. Szkoła Podstawowa w Wandowie Wandów 87 

60. Szkoła Podstawowa w Baczkowie Baczków 13 

61 Szkoła Podstawowa w Mysłowie  Mysłów 85 

62. Szkoła Podstawowa w Jedlance Jedlanka 60 

Źródło: www.sio.men.gov.pl (SIO stan na dzień 30 września 2015 r.) 

II.3.1.3 Gimnazjum 

 Gimnazjum to drugi obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Stanowi ważne 

ogniwo systemu edukacji. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat. Nauka  

w gimnazjum trwa 3 lata. Uczniowie klas najwyższych na zakończenie nauki piszą 

ogólnopolski egzamin gimnazjalny organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

 W roku szkolnym 2015/2016 w Powiecie Łukowskim działa 30 szkół gimnazjalnych. 

Uczęszcza do nich 3658 uczniów, o 354 uczniów mniej niż w 2014 roku  

i aż o 1 479 uczniów mniej niż w 2007 roku. Na przestrzeni lat 2007-2014 zauważa się 

znaczny spadek liczby uczniów szkół gimnazjalnych. Wykaz uczniów uczęszczających do 

szkół gimnazjalnych przedstawia  poniższa tabela i wykres.  

 

Tab. 28.  Liczba uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łukowskiego w latach 2007-2014. 

 

 

Lata 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Powiat 

Łukowski 
5137 4871 4647 4446 4314 4193 4144 4012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 

 

http://www.sio.men.gov.pl/
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Wykres 11. Liczba uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łukowskiego w latach 2007-2014. 

 

Źródło: opracowanie własne według danych z GUS 

 Niepokojący jest fakt spadku ludności w wieku 10-14 lat oraz w wieku 15-19.  Dane te 

prezentuje poniższa tabela. 

Tab. 29 Struktura ludności w wieku 10-14 lat oraz  w wieku 15-19 lat w Powiecie 

Łukowskim. 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Różnica 

2014/2007 

10-14 

ogółem 7700 7398 7182 7142 6935 6714 6524 6299 -1401 

mężczyźni 3967 3800 3710 3666 3537 3430 3326 3247 -720 

kobiety 3733 3598 3472 3476 3398 3284 3198 3052 -681 

15-19 

ogółem 9386 9064 8617 8311 8026 7595 7349 7131 -2255 

mężczyźni 4796 4646 4365 4254 4131 3904 3752 3674 -1122 

kobiety 4590 4418 4252 4057 3895 3691 3597 3457 -1133 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Liczba uczniów uczęszczajacych do szkół gimnazjalnych 

na terenie Powiatu Łukowskiego  

w latach 2007-2014 



 

Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 

 
 

Starostwo Powiatowe w Łukowie | Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego  

62 
 

Tab. 30 Wykaz publicznych szkół gimnazjalnych z terenie Powiatu Łukowskiego wg SIO stan 

na dzień 30 września 2015 r. 

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Uczniowie  

1. Gimnazjum Nr 2 w Łukowie Łuków 542 

2. Gimnazjum Nr 3 w Łukowie  Łuków 305 

3. Gimnazjum Specjalne w Łukowie  Łuków 32 

4. Gimnazjum Nr 1 z oddziałami integracyjnymi 

w Łukowie  

Łuków 
198 

5. Gimnazjum w Stoczku Łukowskim  Stoczek Łukowski 115 

6. Gimnazjum im. SGO ,,Polesie’’ w Adamowie  Adamów 130 

7. Gimnazjum im. Pułku 3 Strzelców Konnych w 

Woli Gułowskiej 

Wola Gułowska 
67 

8 Gimnazjum Nr 2 w Radoryżu Kościelnym Radoryż Kościelny 191 

9. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Hucie Dąbrowie Huta Dąbrowa 128 

10. Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Okrzei 

Okrzeja 
102 

11. Gimnazjum w Gołąbkach Gołąbki 125 

12. Gimnazjum w Gręzówce Gręzówka 97 

13. Gimnazjum  w Krynce Krynka 74 

14. Gimnazjum w Strzyżewie Strzyżewie 90 

15. Gimnazjum w Zalesiu Zalesie 169 

16. Gimnazjum w Serokomli Serokomla 116 

17. Gimnazjum w Staninie Stanin 144 

18. Publiczne Gimnazjum w Tuchowiczu Tuchowicz 58 

19. Publiczne Gimnazjum w Zagoździu Zagoździe 99 

20. Gimnazjum w Kisielsku Kisielsk 36 

21. Gimnazjum w Jedlance Jedlanka 35 

22. Gimnazjum w Wojcieszkowie Wojcieszków 219 

23. Gimnazjum Specjalne w Baczkowie  Baczków 14 

24. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Dębowicy 

Dębowica 
133 

25. Gimnazjum w Szyszkach Szyszki 22 

26. Gimnazjum w Starych Kobiałkach Stare Kobiałki 127 

27. Gimnazjum w Starej Róży Stara Róża 30 

28. Gimnazjum im. Wandy Chotomskiej w Starej 

Prawdzie 

Stara Prawda 
36 
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29. Publiczne Gimnazjum w Trzebieszowie 

Drugim  

Trzebieszów Drugi 
163 

30. Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół  

w Jeleńcu 

Jeleniec 
61 

Źródło: www.sio.men.gov.pl (SIO stan na 30 września  2015) 

II.3.1.4 Szkoły ponadgimnazjalne 

 Szkoły ponadgimnazjalne pełnią bardzo ważną rolę w systemie oświaty. Stwarzają 

możliwość zdobycia wykształcenia zawodowego, średniego oraz średniego zawodowego. 

Poziom wykształcenia średniego zamyka zdany egzamin maturalny a w przypadku techników 

również egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.  

 W roku szkolnym 2015/2016 na terenie Powiatu Łukowskiego funkcjonuje  22 szkoły 

ponadgimnazjalne. Łącznie do szkół ponadgimnazjalnych uczęszcza 4098 osób.  

Tab. 31.  Wykaz publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenie Powiatu Łukowskiego wg 

SIO stan na   XII.2015 r. 

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba uczniów 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Kościuszki w Łukowie 
Łuków 816 

2. IV Liceum Ogólnokształcące Łuków 470 

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Łuków 33 

4. Liceum Ogólnokształcące Nr 1 dla Dorosłych Łuków 75 

5. Technikum Nr 1 Łuków 375 

6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Łuków 190 

7. Liceum Ogólnokształcące Nr 2 dla Dorosłych Łuków 46 

8. Technikum Nr 2 Łuków 331 

9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddz. 

Integracyjnymi Nr 2 
Łuków 177 

10. Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Łukowie - III Liceum 

Ogólnokształcące 

Łuków 94 

11. Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Łukowie - Technikum Nr 3 
Łuków 828 

12. Liceum Ogólnokształcące Stoczek Łukowski 56 

13. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stoczek Łukowski 12 

14. Szkoła Policealna dla Dorosłych Stoczek Łukowski 28 

15. Technikum Stoczek Łukowski 68 

16. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Adamów 41 

http://www.sio.men.gov.pl/
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17. Liceum Ogólnokształcące im. Batalionów 

Chłopskich w Zespole Szkół im. Gen. F. 

Kamińskiego w Adamowie  

Adamów 80 

18. Szkoła Policealna dla Dorosłych Adamów 18 

19. ZSZ w Zespole Szkół im. Gen. F. Kamińskiego 

w Adamowie 
Adamów 93 

20. Liceum Ogólnokształcące Radoryż Smolany 143 

21. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Radoryż Smolany 60 

22. Szkoła Policealna dla Dorosłych Radoryż Smolany 64 

Źródło: www.sio.men.gov.pl (SIO stan na dzień 30 września 2015) 

 W mieście Łuków funkcjonuje Medyczne Studium Zawodowe, Państwowa Szkoła 

Muzyczna I stopnia im. M. Karłowicza oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji. WSBiA 

kształci studentów na kierunkach studiów: zarządzanie, logistyka, w ramach których 

proponuje wybór niżej wymienionych specjalności zawodowych: 

 logistyka przedsiębiorstw i magazynowanie, 

 zarządzanie transportem lądowym, 

 rachunkowość i zarządzanie finansami, 

 administracja samorządowa i gospodarcza. 

 

WSBiA w Łukowie współpracuje z Politechniką Lubelską w zakresie studiów II 

stopnia (magisterskich) na kierunku zarządzanie w specjalnościach: zarządzanie  

w administracji publicznej, zarządzanie finansami, zarządzanie logistyczne 

przedsiębiorstwem, przedsiębiorczość i marketing, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie 

rozwojem regionalnym, zarządzanie bezpieczeństwem. 

Na terenie powiatu działa: 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łukowie, która jest publiczną 

placówką oświatową udzielającą pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom 

przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w Powiecie Łukowskim. Poradnia 

podejmuje działania wspomagające pełny rozwój psychiczny, fizyczny, emocjonalny  

i społeczny dzieci i młodzieży, udzielając im pomocy psychologicznej, pedagogicznej, 

logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Wspiera 

rodziców i nauczycieli w organizacji procesu wychowawczego i dydaktycznego  

w tworzeniu warunków sprzyjających pełnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie zatrudnia: 7 psychologów,  

4 pedagogów (pedagog specjalny, tyflopedagog, surdopedagog), 4 logopedów, lekarza 

konsultanta Zespołu Orzekającego, pracowników administracji i obsługi.  

 

 Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie jest powiatową jednostką budżetową 

zapewniającą obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Łukowski. Zespół zapewnia obsługę zadań  

z zakresu edukacji publicznej należących do kompetencji powiatu, realizuje zadania 

http://www.sio.men.gov.pl/
http://wz.pollub.pl/
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powiatu określone ustawami i właściwymi uchwałami Rady Powiatu Łukowskiego,  

w odniesieniu do szkół i placówek niepublicznych. PZO może podejmować inne 

działania wynikające z potrzeb polityki oświatowej, na podstawie uchwał Rady 

Powiatu Łukowskiego, Zarządu Powiatu i zarządzeń Starosty Łukowskiego. 

 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza  

w Baczkowie, 

 

 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Zespole Placówek w Łukowie. 

 

II.3.2 Kultura 

 Rola kultury w tworzeniu tożsamości regionu jest niepowtarzalna. Stanowi ona 

dorobek przeszłych pokoleń, uzupełniony współczesną twórczą działalnością. Życie 

kulturalne w Powiecie Łukowskim tworzą domy i ośrodki kultury: Łukowski Ośrodek 

Kultury, Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim, Gminny Ośrodek Kultury  

w Łukowie, Dom Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, 

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie. Według danych GUS w 2014 roku 

na terenie powiatu odbyło się 247 imprez kulturowych, to o 40  imprez mniej niż w 2011 roku 

oraz o 105 mniej niż w 2013 roku.   

 

 

 

Fot. 10 Łukowski Ośrodek Kultury 

 
Źródło: www.lok.lukow.pl 

 

 

http://www.lok.lukow.pl/
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Tab. 32  Liczba zrealizowanych imprez w Powiecie Łukowskim w latach 2011-2014. 

 

Wyszczególnienie 
2011 2012 2013 2014 

ilość imprez 287 292 352 247 

zespoły artystyczne 16 15 10 20 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 Na terenie powiatu można zauważyć różnorodność form i działań w obszarze kultury 

należą do nich przede wszystkim imprezy kulturalne: 

 Powiatowy Dzień Bibliotekarza, 

 Noc Muzeów, 

 Łukowska Noc Kultury,  

 Akcja ,,Narodowe Czytanie’’, 

 Rekonstrukcja bitwy pod Stoczkiem, 

 Dni Łukowa, 

 Święto Miodów Ziemi Łukowskiej, 

 Dożynki Gminne, 

 Jarmark Wielkanocny, 

 Jarmark Bożonarodzeniowy, 

 Spotkanie szkół i organizacji Powiatu Łukowskiego skupionych wokół Henryka 

Sienkiewicza, 

 Wojewódzki Przegląd Recytatorski Poezji i Prozy Patriotycznej Im .gen. F. Kleeberga, 

 Obchody rocznicowe bitwy SGO ,,Polesie’’. 

 

Na terenie Powiatu Łukowskiego znajduję się 3 muzea: 

 Muzeum Regionalne w Łukowie mieści się w dawnym Konwikcie Szaniawskich 

ufundowanym w 1732 r. przez bp. krakowskiego Konstantego Szaniawskiego. 

Powstało z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej na podstawie 

Uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie nr 225/59  

oraz Uchwały nr 67/60. W zbiorach Muzeum znajdują się eksponaty z dziedziny 

tradycji tkactwa ludowego oraz narzędzia do obróbki lnu, rzeźba, wycinanki, 

narzędzia rolnicze  z przełomu XIX i XX w. malarstwo ludowe oraz malarstwo Józefa 

Pankiewicza i Leona Wyczółkowskiego. Po remoncie w 1985 r. muzeum dysponuje 

ośmioma salami wystawowymi, pracownią fotograficzną i pomieszczeniami 

magazynowo-administracyjnymi. 

 Muzeum Henryka Sienkiewicza znajduje się w Woli Okrzejskiej. Tu w dworku 

urodził się w 1846 roku Henryk Sienkiewicz. Dworek szczęśliwie przetrwał burze 

dziejowe i po przeprowadzonym remoncie w latach 1965-1966 w 120 rocznicę śmierci 

Henryka Sienkiewicza otwarto Muzeum biograficzne poświęcone pisarzowi. Do 1975 

roku było oddziałem Muzeum Regionalnego w Łukowie, później funkcjonowało jako 

placówka samodzielna. Muzeum posiada bogaty zbiór fotografii rodzinnych pisarza  

i dzieła malarskie obrazujące postać Henryka Sienkiewicza, jak i bohaterów jego 

utworów literackich, malowane przez znanych malarzy. Zgromadzono też bogaty  

https://www.starostwolukow.pl/source/kultura/muz_reg_lukow/03102007_konwikt_szaniawskich.pdf
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i unikalny księgozbiór zawierający wiele pierwszych wydań powieści pisarza  

oraz tłumaczenia na kilkadziesiąt języków świata, w tym na język japoński, chiński, 

arabski, armeński oraz wiele języków europejskich. Imponująca jest galeria postaci  

z powieści Henryka Sienkiewicza w rzeźbie ludowej jak również 6 rzeźb plenerowych 

ustawionych przed budynkiem Muzeum.  

 

Fot. 11 Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 

 

 

Źródło: www.starostwolukow.pl 

 Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej – w muzeum 

znajduje się zbiór pamiątek i dokumentów dotyczących ostatniej wojny obronnej 

stoczonej w pierwszych dniach października 1939 roku, przez Samodzielną Grupę 

Operacyjną "Polesie" dowodzoną przez generała Franciszka Kleeberga. Znajdują się 

tutaj również: uzbrojenie pochodzące z pola bitwy, sprzęt łącznościowy używany  

w czasie walki, mundury żołnierskie i oficerskie, fotografie i pamiątki osobiste 

żołnierzy. Jednym z najciekawszych eksponatów jest bandera Flotylli Pińskiej.  

W muzeum jest tez lanca - nagroda przechodnia 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, 

repliki sztandarów pułkowych, a także współcześnie malowane portrety dowódców  

i inne obrazy batalistyczne. Klasyczna ekspozycja muzealna odbudowana jest 

technologiami multimedialnymi, które podnoszą atrakcyjność muzeum.  

 Przy Łukowskim Ośrodku Kultury  w 1999 r. powstał Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 

Łukowskiej "Łukowiacy". Członkami zespołu jest ponad 100 dzieci z Łukowa i Powiatu 

Łukowskiego. W repertuarze zespołu znajdują się polskie tańce narodowe: polonez, 

krakowiak, kujawiak z oberkiem i mazur oraz regionalne tańce i przyśpiewki: lubelskie, 

rzeszowskie, podlaskie, kurpiowskie, śląskie, górali żywieckich i opoczyńskie. Przy zespole 

funkcjonuje kapela muzyczna. Dotychczas zespół wystąpił na ponad 100 koncertach w kraju  

i za granicą. ZPiT Ziemi Łukowskiej "Łukowiacy" z koncertami odwiedził m.in. w: 
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 Brześć - Białoruś (2003), 

 Voisin le Bretoneux - Francja (2003), 

 Lazdijai - Litwa (2004, 2011),  

 Rzym - Włochy (2004), 

 Westport - Irlandia (2006), 

 Daugapilis - Łotwa (2006, 2007, 2011, 2013), 

 Ryga - Łotwa (2006), 

 Narva, Tallinn -Estonia (2007), 

 Berlin - Niemcy (2008), 

 Primorsko - Bułgaria (2008, 2009, 2011, 2012), 

 Sala Kongresowa PKiN w Warszawie na imprezie "Dzieci dzieciom" (2003, 2005), 

 Herne - Niemcy (2010), 

 Hawirzow - Czechy (2010), 

 Lwów - Ukraina (2010, 2011, 2012), 

 Żytomierz - Ukraina (2011), 

 Sardynia - La Maddalena - Włochy (2011), 

 Blanes/Barcelona - Hiszpania - (2012), 

 Paralia - Grecja - (2013). 

 

 

Fot. 12 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej ,,Łukowiacy’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:www.lukowiacy.pl 

 Przy Łukowskim Ośrodku Kultury działa,  także Uniwersytet Trzeciego Wieku  

oraz Towarzystwo Muzyczne im. A. Próchniewicza.  
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 Łuków, to prężny ośrodek rzeźbiarski wystawiający swoje prace zarówno w kraju oraz 

za granicą. Łukowski Ośrodek Rzeźby Ludowej swoją działalność twórczą rozpoczął w 1965 

r. Prekursorem działalności twórczej był Marian Adamski z kolonii Sobiska, który zaczął 

rzeźbić pod wpływem kuzyna Henryka Wierzchowskiego - uzdolnionego rzeźbiarza ośrodka 

sierpeckiego. Prawie równocześnie zainteresował się rzeźbieniem nieżyjący już, sąsiad 

Mariana Adamskiego - Tadeusz Cąkała, a następnie Ryszard Sęk, Wacław Suska z Dąbrówki, 

Bronisław Chojęta z Adamowa, Bolesław Suska, Tadeusz Lemieszek, Marian Łubianka  

i Mieczysław Zawadzki z Budzisk. W dalszej kolejności idąc śladami krewnych, sąsiadów  

i znajomych, zaczęli rzeźbić inni: Zenon i Tadeusz Adamscy, Stanisław Fotyga z Kolonii 

Sobiska, Stanisław Suska i Adam Wydra z Dąbrówki, Mieczysław Gaja z Łukowa, oraz 

Władysław Sopulski z Wierzejek, Wesołowski Mieczysław i Krzysztof Osak z Łukowa, 

Krzysztof Pycka z Adamowa, Kęćko Zbigniew z Dąbrówki, Bulik Mirosław z Zalesia,  

i Krzysztof Grodzicki z Wólki Świątkowej, Czubaszek Piotr z Łukowa, Adamski Grzegorz  

z kol. Sobiska, Robert Sadło z Gręzówki oraz młodzi twórcy ze szkółki rzeźbiarskiej  

z Łukowa: Łukasz Brelański i Mateusz Popławski z Łukowa. Od 1994 r. działa Szkółka 

Rzeźbiarska w Łukowie, która  prowadzi warsztaty rzeźbiarskie z utalentowaną młodzieżą  

ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Łukowa i okolic w celu przekazania im umiejętności 

warsztatowych, połączonych z nauką rzeźbienia w drewnie przy zachowaniu tradycyjnej 

treści i formy współczesnej rzeźby ludowej regionu łukowskiego. 

 Instytucjami, które także odpowiadają za rozwój kultury na terenie Powiatu 

Łukowskiego są biblioteki publiczne. Na terenie Powiatu Łukowskiego prowadzi działalność 

11  bibliotek i 16 filii: 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie posiada 3 filię, 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Stoczku Łukowskim, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie – posiada filię w Woli Gułowskiej, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie – posiada filię w Hucie Dąbrowie oraz  

w Okrzei, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie - posiada filię w Aleksandrowie, Dmininie, 

Gręzówce, Krynce, Strzyżewie, w Dąbiu, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli – posiada filię w Charlejowie, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie, 

 Gminna Biblioteka Publiczna Stoczek Łuk. z/s w Starych Kobiałkach, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieszowie – posiada filię w Szaniawach, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie – posiada filię Burcu i w Wólce 

Domaszewskiej, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Mysłowskiej. 

 

Tab. 33 Biblioteki, księgozbiór i czytelnictwo  w latach 2007-2014. 

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Biblioteki  

i ich filie 
26 26 26 26 26 26 26 27 
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Księgozbiór  302490 295648 285520 277580 281696 283098 284138 284379 

Czytelnicy 16715 16747 16664 16240 16424 16062 15927 15273 

Źródło:  opracowanie własne według danych GUS 

 W latach 2007-2014 ilość bibliotek na terenie Powiatu Łukowskiego uległa 

niewielkiej zmianie. W analizowanym okresie zauważa się spadek liczby czytelników, 

pomimo zwiększającego się od 2011 roku księgozbioru. Księgozbiór w 2014 roku wynosił 

284379 woluminów.  

 Do przedsięwzięć edukacyjnych dla najmłodszych podejmowanych przez biblioteki 

zaliczyć należy: lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne i literackie, wystawy edukacyjne, 

wykłady.  

 W mieście Łuków w Łukowskim Ośrodku Kultury  znajduje się kino cyfrowe. Sala 

kinowa posiada 67 miejsc siedzących. W kinie istnieje możliwość wyświetlania filmów  

w technologii 3D. Kino posiada, także system pozwalający na odtwarzanie transmisji na żywo 

przez różne teatry i filharmonie.  

Fot.13 Sala kinowa w Łukowie. 

 
Źródło: www.lok.lukow.pl 

II.3.3 Sport   

 

 Sport, kultura fizyczna i rekreacja służyć mają rozwojowi społeczeństwa, zachowaniu 

przez obywateli sprawności fizycznej  i zdrowia. Kultura fizyczna i sport stanowią  

w dzisiejszym   społeczeństwie  zasadniczą sferę kultury życia każdego człowieka. Ważną 

rolę do spełnienia ma kultura fizyczna wśród dzieci i młodzieży, u których następuje 

intensywny rozwój fizyczny i psychiczny.  

 Baza sportowa na terenie Powiatu Łukowskiego jest bardzo rozbudowana.  

Na terenie powiatu  w 2014 roku działało 66 klubów sportowych (łącznie z klubami 

http://www.lok.lukow.pl/
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wyznaniowymi i UKS), w których członkami było 3881 osób. Poniżej przedstawione zostały 

przykładowe kluby sportowe z Powiatu Łukowskiego
5
: 

 Ludowy Klub Sportowy ,,DWERNICKI" w Stoczku Łukowskim, 

 Klub Sportowy Głuchych ,,HETMAN" w Łukowie, 

 Łukowski Klub Sportowy ,,Orlęta Łuków’’, 

 Akademia Młodego Piłkarza ,,AMPlus Łuków’’, 

 Dziecięca Akademia Futbolu ,,DAF’’, 

 Klub Strzelectwa Sportowego ,,Orlik" w Łukowie, 

 Ludowy Klub Sportowy ,,SOKÓŁ" w Adamowie, 

 Lekkoatletyczny Klub Biegacza Jogging w Krzywdzie, 

 Łukowski Klub Kyokoushin Karate w Łukowie, 

 Klub Sportowy ,,Lesovia Trzebieszów", 

 Klub Sportowy ,,HUTNIK" Huta Dąbrowa, 

 Klub Sportowy ,,Prawda" w Starej Prawdzie, 

 Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Delfinek" w Łukowie, 

 Ludowy Zespół Sportowy ,,Łazowski Klub Sportowy" Łazy, 

 Klub Sportowy ,,Tur" Turze Rogi, 

 Ludowy Zespół Sportowy ,,Bór" Dąbie, 

 Ludowy Zespół Sportowy ,,Jata" Żdżary, 

 Ludowy Zespół Sportowy ,,Sokół" Krynka, 

 Ludowy Zespół Sportowy ,,Orzeł" Zalesie, 

 Ludowy Zespół Sportowy ,,Orlęta" Gołaszyn, 

 Ludowy Zespół Sportowy ,,Olimpia" Okrzeja, 

 Ludowy Zespół Sportowy ,,Unia" Krzywda, 

 Ludowy Klub Piłkarski "Orkan" Wojcieszków, 

 Gminny Ludowy Kub Sportowy ,,Polesie" Serokomla, 

 Klub Sportowy ,,Róża" w Starej Róży, 

 Gminny Klub Sportowy ,,Armaty" Stoczek Łukowski, 

 Gminny Ludowy Klub Sportowy ,,Start" Stanin, 

 Ludowy Zespół Sportowy ,,Gręzovia" Gręzówka, 

 Ludowy Klub Sportowy ,,Unia" Krzywda, 

 Klub Sportowy ,,Olimp" Aleksandrów, 

 Ludowy Zespół Sportowy ,,WKS" Wólka Świątkowa, 

 Klub Sportowy ,,START" Gózd, 

 Klub Biegacza V-Max Adamów, 

 Ludowy Zespół Sportowy ,,Spartakus" Sięciaszka Pierwsza. 
 

 Oprócz tego na terenie powiatu działa, także 7 Stowarzyszeń zrzeszających amatorów 

sportu z terenu powiatu: Stowarzyszenie Szachistów ,,SZACHPOL" w Łukowie, 

Stoczkowskie Towarzystwo Sportowe ,,AMATOR" w Stoczku Łukowskim, Powiatowe 

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łukowie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  

                                                           
5
 www.starostwolukow.pl 
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w Łukowie, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej ,,Łukovia" Łuków, Stoczkowskie Towarzystwo 

Sportowe ,,AVES" Stoczek Łukowski. 

 Główną bazą sportowo-rekreacyjną na terenie powiatu stanowią sale i hale sportowe 

zlokalizowane przy szkołach, boiska do gier zespołowych (siatkówka, piłka nożna, 

koszykówka), bieżnie lekkoatletyczne oraz strzelnice. Na terenie powiatu działa 155 obiektów 

sportowych: 

 3 stadiony sportowe (1 szkolny), 

 107 boisk sportowych (89 szkolnych), 

 36 sal gimnastycznych, 

 2 pływalnie (1 kryta), 

 8 obiektów lekkoatletycznych (bieżnie, skocznie, rzutnie, etc.), 

 9 innego typu obiektów sportowych (strzelnice, siłownie, tory jeździeckie). 

 

W mieście Łuków działa Ośrodek Sportu i Rekreacji, który jest administratorem m.in. 

niżej wymienionych obiektów sportowych: 

 

 Pływalnia Letnia ,,Delin’’, przy ulicy Browarnej  na którą składają się: baseny (basen 

pełnowymiarowy, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, brodzik dla dzieci z atrakcjami 

wodnymi), kompleks boisk sportowo-rekreacyjnych, w tym mini boisko do piłki 

nożnej, boiska do siatkówki plażowej oraz plac zabaw dla dzieci. Obiekt znajduje się 

w trakcie kompleksowej rewitalizacji bez przerywania funkcjonowania. 

 

Fot.14 Pływalnia Letnia ,,Delfin’’. 

 

 
 

 Pływalnia kryta ,,Delfinek’’ przy ulicy Siedleckiej, na którą składają się: basen kryty 

i sauny. Z usług tego obiektu korzysta rocznie około 60 tysięcy mieszkańców Łukowa, 

Powiatu Łukowskiego i powiatów ościennych. Zarówno "Delfin" jak i "Delfinek" 

zaliczane są do grona najlepszych obiektów pod względem sanitarnym. 

 

Fot.15 Pływalnia kryta ,,Delfinek’’. 

 



 

Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 

 
 

Starostwo Powiatowe w Łukowie | Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego  

73 
 

 
 

 Stadion Miejski ,,Orlęta’’ przy ulicy Warszawskiej, składający się z płyty głównej, 

boiska treningowego oraz bieżni lekkoatletycznej. Stadion służy także jako lądowisko 

dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

 Boiska treningowe przy ulicy Parkowej. 

 

Do najważniejszych imprez organizowanych przez OSiR  w Łukowie należą m.in.: 

 Łukowskie Uliczne Biegi 3-cio Majowe pod patronem Rady i Burmistrza Miasta 

Łuków, 

 Ogólnopolskie Biegi im. ks. S. Brzóski pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta 

Łuków Jata-Łuków, 

 Łukowskie Uliczne Biegi Niepodległości pod patronatem Rady i Burmistrza Miasta 

Łuków, 

 Wiosenne Otwarte Mistrzostwa Miasta Łuków  w Pływaniu pamięci Andrzeja 

Rogalińskiego pod patronatem Rady Miasta Łuków, 

 Łukowska Liga Halowa Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków, 

 Puchar Lubelszczyzny w Nordic Walking. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie organizuje rocznie ok. 100 mniejszych, większych  

i całkiem dużych imprez sportowych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, a także 

ogólnopolskim. Jest także organizatorem akcji ,,Lato w mieście’’ i ,,Ferie z OSiR-kiem.’’ 

II.3.4 Ochrona zdrowia  

 Jednym z zadań własnych samorządu powiatowego jest promocja i ochrona zdrowia. 

Pojęcie promocji i ochrony zdrowia należy rozumieć jako połączenie edukacji zdrowotnej 

oraz wsparcia prawnego i środowiskowego dla mieszkańców danej wspólnoty samorządowej. 

Realizacja tego zadania przez samorząd powiatowy polega przede wszystkim na ocenianiu 

efektywności programów zdrowotnych funkcjonujących na terenie powiatu, inicjowaniu  

i wspomaganiu działań na rzecz promocji zdrowia oraz pobudzaniu odpowiedzialności 

zbiorowej i indywidualnej za zdrowie. 
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II.3.4.1 Infrastruktura oraz zasoby systemu ochrony zdrowia. 

 W Powiecie Łukowskim funkcjonują publiczne jak i niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej, które zapewniają podstawową opiekę zdrowotną dla ludności. Nadzór nad 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łukowie sprawuje Powiat 

Łukowski.  

 Według danych zawartych na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia na terenie 

powiatu funkcjonują następujące jednostki służby zdrowia:  

Tab. 34 Wykaz gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej w Powiecie Łukowskim. 

 

Lp. 

 

Nazwa 

 

Usługi 

 

Miejscowość 

1. Usługi medyczne B. Nowicka-Danilczuk 

Spółka Jawna Poradnia Lekarza 

Rodzinnego 

- poradnia lekarza rodzinnego POZ, 

- poradnia pielęgniarki POZ, 

- poradnia położnej POZ, 

Łuków 

2. 

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z 

o.o. 

- gabinet lekarza POZ, 

- gabinet położnej POZ, 

- poradnia pielęgniarki i położnej 

środowiskowej, 

Łuków 

3. 
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z 

o.o. 

- poradnia lekarza POZ, 

- poradnia pielęgniarki i położnej 

środowiskowej, 

Aleksandrów 

4. 

Łuksja-Med. Sp. z o.o. 

- gabinet lekarski POZ, 

- poradnia pielęgniarki POZ, 

- poradnia położnej POZ 

Łuków 

5. 

NZOZ ,,Evmed’’ 

- gabinet lekarski POZ, 

- poradnia pielęgniarki środowiskowo -

rodzinnej, 

Łuków 

6. 

NZOZ ,,Kolejarz’’ 

- gabinet lekarza POZ, 

- gabinet lekarza POZ dla dzieci, 

- gabinet pielęgniarki, 

- gabinet położnej, 

Łuków 

7. 
NZOZ ,,Ośrodek Zdrowia  

w Staninie’’ 

- gabinet pielęgniarki POZ, 

- gabinet położnej POZ, 

- poradnia lekarza POZ, 

Stanin 

8. NZOZ Przychodnia Lekarska 

,,Medicus’’ 

- gabinet położnej POZ 

- pielęgniarka POZ, 
Stoczek Łukowski 

9. NZOZ Przychodnia Lekarska 

,,Medicus’’ 
-pielęgniarka POZ, Ciechomin 

10. NZOZ w Zembrach - gabinet lekarza POZ, Zembry 

11. 

NZOZ w Zembrach 

- gabinet lekarza POZ, 

- gabinet pielęgniarki POZ, 

- gabinet położnej POZ, 

Trzebieszów 

12. 

NZOZ Łukmed 

- gabinet lekarza POZ, 

- gabinet pielęgniarki środowiskowo-

rodzinnej, 

- gabinet położnej środowiskowej, 

Łuków 

13. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Adamowie 

- gabinet pielęgniarki POZ, 

- gabinet położnej POZ, 

- poradnia lekarza POZ, 

Adamów 
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14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Adamowie 

- gabinet pielęgniarki POZ, 

- poradnia lekarza POZ, 
Wola Gułowska 

15. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Łukowie 

- gabinet lekarza POZ, 

- poradnia pielęgniarki POZ, 

- poradnia położnej POZ, 

Gręzówka 

16. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Łukowie 

- poradnia lekarza POZ dla dzieci, 

- poradnia pielęgniarki POZ dla dzieci, 

- poradnia pielęgniarki POZ, 

- poradnia położnej POZ dla dzieci, 

Łuków 

17. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Łukowie 

- poradnia lekarza POZ, 

- poradnia pielęgniarki POZ, 

- poradnia położnej POZ, 

Jedlanka 

18. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Łukowie 

- poradnia lekarza POZ, 

- poradnia pielęgniarki POZ, 

- poradnia położnej POZ, 

Serokomla 

19. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Łukowie 

- poradnia lekarza POZ, 

- poradnia pielęgniarki POZ, 

- poradnia położnej POZ, 

Stoczek Łukowski 

20. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Łukowie 

- poradnia lekarza POZ, 

- poradnia pielęgniarki POZ, 

- poradnia położnej POZ, 

Trzebieszów 

Drugi 

21. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Łukowie 

- poradnia lekarza POZ, 

- poradnia pielęgniarki POZ, 

- poradnia położnej POZ, 

Wandów 

22. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Łukowie 

- poradnia lekarza POZ, 

- poradnia pielęgniarki POZ, 

- poradnia położnej POZ, 

Wojcieszków 

23. 

Samorządowy SPOZ w Krzywdzie 

- gabinet pielęgniarki POZ, 

- gabinet położnej POZ, 

- poradnia lekarza POZ, 

Krzywda 

24. 
Samorządowy SPOZ w Krzywdzie 

- gabinet pielęgniarki POZ, 

- poradnia lekarza POZ, 
Huta -Dąbrowa 

25. 
Samorządowy SPOZ w Krzywdzie 

- gabinet pielęgniarki POZ, 

- poradnia lekarza POZ, 
Okrzeja 

Źródło: www.zip.nfz.gov.pl 

Tab. 35 Wykaz poradni specjalistycznych w Powiecie Łukowskim.  

 

Lp. 

 

Nazwa 

 

Usługi 

 

Miejscowość 

1. ,,Centrum’’ Logopedii, Uzależnień  

i Mediacji Sądowych 
Poradnia Logopedyczna Łuków 

2. 

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z 

o.o. 

Gabinet Alergologiczny 

Gabinet Chirurgii Ogólnej 

Gabinet Dermatologiczny 

Gabinet Endokrynologiczny 

Gabinet Ginekologiczno-Położniczy 

Gabinet Kardiologiczny 

Gabinet Neurologiczny 

Gabinet Onkologiczny 

Gabinet Pulmonologiczny 

Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci 

Łuków 

3. Gabinet logopedyczny Katarzyna Gabinet Logopedyczny  Adamów 
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Nowicka 

4. Indywidualna Praktyka Lekarska Gabinet Dermatologiczny  Łuków 

5. Indywidualna Praktyka Okulistyczna Poradnia Okulistyczna  Łuków 

6. 

Łuksja –Med Sp. z o.o. 

Poradnia Zdrowia Psychicznego 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 

Ośrodek Rehabilitacji  Kardiologicznej 

-Pracownia Fizjoterapii, 

 

Łuków 

7. 
NZOZ ,,Rehabilitacja’’ 

-Ośrodek Rehabilitacji Dziennej  

Pracowania Fizjoterapii 
Stoczek Łukowski 

8. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Łukowie 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień 

od Alkoholu 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci 

Poradnia Chirurgii Ogólnej 

Poradnia Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej 

Poradnia Chorób Zakaźnych 

Poradnia Endokrynologiczna 

Poradnia Ginekologiczno —Położnicza 

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 

Poradnia Kardiologiczna 

Poradnia Medycyny Sportowej 

Poradnia Neonatologiczna 

Poradnia Neurologiczna 

Poradnia Okulistyczna 

Poradnia Otolaryngologiczna 

Poradnia Otolaryngologiczna dla 

Dzieci 

Poradnia Rehabilitacyjna 

Poradnia Reumatologiczna 

Poradnia Terapii Uzależnień 

Poradnia Zdrowia Psychicznego 

Rehabilitacja w Ośrodku Dziennym 

Zakład Rehabilitacji Leczniczej 

Łuków 

Źródło: www.zip.nfz.gov.pl 

Szpitale i opieka całodobowa: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie – Całodobowy 

Oddział Terapii Uzależnień, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii 

Ogólnej i Urazowej, Oddział Detoksykacyjny, Oddział Dziecięcy i Rehabilitacji Dzieci 

Niepełnosprawnych, Oddział Neurologiczny, Oddział Noworodkowy, Oddział Obserwacyjno-

Zakaźny, Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży, Oddział Psychiatryczny, 

Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Reumatologiczny, Oddział Wewnętrzny-Kardiologiczny, 

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej. 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie posiada, także 

Szpitalny Oddział Ratunkowy, Pracownie Gastroskopii i Kolonoskopii,  Tomograf 

Komputerowy, Laboratorium, Pracownia EKG, Pracownia Prób Wysiłkowych. W roku 2014 

udzielono łącznie 404 007 porad lekarskich, w tym 185 305w poradniach podległych 
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samorządowi. W poniższej tabeli przedstawiono sytuacje powiatu na tle danych dotyczących 

Podregionu Puławskiego i  Województwa Lubelskiego. 

Tab. 36 Dane liczbowe dotyczące ilości łóżek w szpitalach, ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej oraz ilości aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łukowskiego.  

Wyszczególnienie 
Liczba 

mieszkańców 

Łóżka w szpitalach 

ogólnych 

Ambulatoryjna opieka 

zdrowotna 

Apteki 

ogólnodostępne 

w szt. 

 
Przychodnie 

Praktyki 

lekarskie 
w sztukach 

Województwo 

Lubelskie 2147746 11367 1180 428 813 

Podregion 

Puławski 489242 2114 253 93 175 

Powiat Łukowski 108911 519 38 23 27 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie zrealizował projekt 

sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013 pt. 

„Remont i modernizacja Oddziału obserwacyjno-zakaźnego i laboratorium 

bakteriologicznego SPZOZ w Łukowie dostosowujące do wymagań Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 10.11.2006 r.”. W wyniku realizacji projektu zmodernizowany został  

1 budynek o  powierzchni użytkowej 1 386,3 m2. W skład robót budowlanych weszły roboty 

budowlano-konstrukcyjne, roboty odwodnienia dachu i galerii, roboty wykończeniowe 

zewnętrzne, roboty wykończeniowe wewnętrzne w tym wykonanie ścian działowych zgodnie 

z nowym układem funkcjonalnym pomieszczeń, wykonanie napraw tynków istniejących 

i wykonanie nowych na postawionych ściankach działowych, wyłożenie glazurą wybranych 

pomieszczeń, wyłożenie posadzek wykładziną z PCW lub terakotą. Wymiana drzwi 

w ciągach komunikacyjnych i do sal chorych. 

Fot. 16 Oddział obserwacyjno-zakaźny i laboratorium bakteriologicznego SPZOZ 

w Łukowie. 

 

Źródło: www.spzoz.lukow.pl 
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II.3.4.2 Apteki  

 Na terenie Powiatu Łukowskiego w 2014 roku funkcjonowało 27 aptek 

ogólnodostępnych, w tym 17 w Łukowie, 4 w Stoczku Łukowskim, 1 w gminie Adamów,  

2 w gminie Krzywda, 1 w gminie Stanin, 1 w gminie Trzebieszów i 1 w gminie Wojcieszków. 

Ustalony czas pracy aptek, nie zabezpiecza w pełni potrzeby mieszkańców powiatu. Liczba 

ludności na jedną aptekę w województwie lubelskim wynosiła w 2014 r. – 2642,  

a w Powiecie Łukowskim 4034.  Apteki ogólnodostępne w Powiecie Łukowskim stanowią 

3,3 % wszystkich aptek w województwie lubelskim.  

II.3.4.3 Profilaktyka i oświata zdrowotna 

 W celu poprawy stanu zdrowotnego społeczności powiatu oraz kreowania zdrowego 

stylu życia na terenie Powiatu Łukowskiego realizowane są różne programy zdrowotne  

i akcje promujące zdrowie m. in. Program ,,Profilaktyka raka szyjki macicy’’, Program 

,,Profilaktyka chorób układu krążenia’’, Program ,,Profilaktyka gruźlicy’’, Program 

,,Profilaktyki Raka Piersi’’. 

II.3.5 Pomoc społeczna  

 Zasady ogólne pomocy społecznej w Polsce reguluje ustawa o pomocy społecznej. 

Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach administracji 

rządowej  i samorządowej, które aktywnie współpracują w tym zakresie z organizacjami 

społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz z osobami fizycznymi i prawnymi.  

 Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny  w wysiłkach zmierzających  

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka.  

 Pomoc społeczną udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, 

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 

w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, klęski żywiołowej lub ekologicznej, zdarzenia 

losowego i sytuacji kryzysowej, alkoholizmu lub narkomani. 

 Na terenie Powiatu Łukowskiego znajduje się wiele instytucji i organizacji 

pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej. Pomoc społeczną dla ludności 

organizują gminy prowadząc ośrodki pomocy społecznej. Na terenie Powiatu Łukowskiego 

każda z 11 gmin prowadzi ośrodek pomocy społecznej. Powiat za pośrednictwem 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie zajmuje się nadzorem nad 2 Domami 

Pomocy Społecznej i 3 placówkami specjalistycznymi.  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie 
 Jednostka organizacyjna Powiatu Łukowskiego, powołana do realizacji zadań 

własnych powiatu i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi  

z dziedziny pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mająca na celu poprawę 
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funkcjonowania rodziny, zapobiegania i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym  

i dysfunkcjonalności rodzin, oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim 

 Pogotowie Opiekuńcze jest jednostką organizacyjną systemu pieczy zastępczej 

i wspierania rodziny, powołaną w celu wykonywania zadań własnych Powiatu Łukowskiego 

w zakresie całodobowej opieki nad dziećmi, jeżeli potrzeby te stale lub okresowo nie mogą 

być zaspakajane w domu rodzinnym. Pogotowie zapewnia dziecku całodobową opiekę oraz 

wychowanie realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

interwencyjnego i socjalizacyjnego. 

 

Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie  

Placówka zapewnia dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie naturalnej opieki 

rodzicielskiej całodobową opiekę oraz wychowanie. Realizuje zadania przewidziane dla 

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także 

działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę 

dziecka. 

Dom Dziecka w Radoryżu Smolanym  

Placówka został powołana do życia Uchwałą Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 listopada 

2004 r. Rozpoczęła działalność z początkiem roku 2005. Jest całodobową placówką 

opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 24 wychowanków. 

Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo 

pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej – 

do uzyskania pełnoletniości, a po uzyskaniu pełnoletniości dzieci mogą za zgodą dyrektora 

przebywać w Domu Dziecka, o ile kontynuują naukę, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. 

W placówce funkcjonują obecnie 2 grupy wychowawcze, z których każda dysponuje 

autonomicznym segmentem z aneksem kuchennym, pokojami mieszkalnymi, świetlicą 

rekreacyjną, pokojem cichej nauki oraz zapleczem sanitarnym. W placówce obok 

wychowawców są zatrudnieni: psycholog, pedagog oraz pracownik socjalny. 

Na terenie Powiatu Łukowskiego zlokalizowane są dwa domy pomocy społecznej: 

 Dom Pomocy Społecznej w Łukowie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Intelektualnie, który  istnieje od września 1956 r. Przeznaczony jest dla chłopców  

od 3 do 30 roku życia. W grudniu 2010 r. otrzymał zezwolenie na prowadzenie 

działalności na czas nieokreślony. Placówka jest jednostką budżetową prowadzoną 

przez Powiat Łukowski. W 2013 roku mieszkało w nim 31 osób.  

 Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach - jednostka organizacyjna pomocy społecznej 

przeznaczona dla osób dorosłych (kobiet i mężczyzn) niepełnosprawnych 

intelektualnie, przewlekle psychicznie chorych, przewlekle somatycznie chorych  

i osób starszych. 

 W Woli Gułowskiej zlokalizowany jest Dom Pomocy Społecznej Św. Józefa. Dom 

Pomocy Społecznej jest domem niepublicznym, wpisanym do Rejestru Wojewody  

na podstawie Decyzji S.III.9013/10/01 z dnia 28.05.2001r. pod nr 21, powstałym z inicjatywy  

i prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Instytut Naszej Pani z Karmelu  

od dnia 29.11.1999 r. Misją Domu jest zapewnienie całodobowego wsparcia kobietom  

i mężczyznom w podeszłym wieku (35 miejsc). 
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Fot. 17 Dom Pomocy Społecznej Św. Józefa w Woli Gułowskiej. 

 

Źródło: www.dpsjozefow.domypomocy.pl 

 W Powiecie Łukowskim znajduję  się placówka dziennego pobytu dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu – Powiatowy Ośrodek Wsparcia ,,Przylądek’’ 

w Łukowie. 

 Od 2008 roku w Powiecie Łukowskim, a także w Podregionie Puławskim  

i Woj. Lubelskim zauważa się znaczy spadek liczby rodzin korzystających z zasiłku 

rodzinnego na dzieci. W porównaniu do roku 2008 liczba rodzin otrzymujących zasiłki 

rodzinne na dzieci zmalała o 2853 w Powiecie Łukowskim, o 12 601 w Podregionie 

Puławskim i aż o 50 608  w Województwie Lubelskim.  Liczba dzieci na które rodzice 

otrzymują zasiłki rodzinne w 2014 roku wyniosła w powiecie12714, w podregionie 42209,  

a w  województwie 161247. 

Tab. 37.  Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci w Powiecie Łukowskim na 

tle Podregionu Puławskiego i Województwa Lubelskiego.  

Lata 

Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne  na dzieci 

Powiat Łukowski 
Podregion 

Puławski 

Województwo 

Lubelskie 

2008 8774 33724 133461 

2009 8245 31002 121279 

2010 7570 28412 111131 

2011 7101 26536 103622 

2012 6634 24284 95406 

2013 6229 22543 89051 

2014 5921 21123 82853 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

http://www.dpsjozefow.domypomocy.pl/
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Wykres 12.  Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci w Powiecie Łukowskim 

na tle Podregionu Puławskiego i Województwa Lubelskiego w latach 2008-2014.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 Kwota świadczeń rodzinnych wypłacona w roku 2014 w Powiecie Łukowskim 

wynosiła 31769 tys. zł i jest o 983 tys. zł mniejsza niż w 2008 roku.  

Tab. 38. Kwota świadczeń rodzinnych wypłacona w Powiecie Łukowskim na tle Podregionu 

Puławskiego i Województwa Lubelskiego w 2014 roku.  

Lata 

Kwota świadczeń rodzinnych (w tys. zł) 

Powiat Łukowski 
Podregion 

Puławski 

Województwo 

Lubelskie 

2008 32753 121808 469424 

2009 31587 118097 454947 

2010 35021 130912 508579 

2011 34280 132465 517187 

2012 34208 135712 521922 

2013 33795 128450 494031 

2014 31769 116159 448314 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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II.3.6 Bezpieczeństwo publiczne  

 W świetle ustawy o samorządzie powiatowym katalog zadań powiatu obejmuje 

wykonywanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym m. in. w zakresie: 

 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

 ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

 obronności. 

 Bezpieczeństwo obywateli jest częścią bezpieczeństwa publicznego. Zadnia  

z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego wykonuje przede wszystkim 

Starosta. Starosta realizuje swe kompetencje  w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi 

służbami, inspekcjami i strażami oraz w zakresie ochrony porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli przy pomocy komisji bezpieczeństwa i porządku.  

Na straży bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Łukowskim stoją: 

 Powiatowa Komenda Policji w Łukowie, 

 Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej  w Łukowie oraz Ochotnicze Straże 

Pożarne (Serokomla, Charlejów, Wola Bystrzycka, Świderki, Oszczepalin Drugi, 

Burzec, Wojcieszków, Oszczepalin Pierwszy, Wólka Domaszewska, Jamielne, Wola 

Kisielska, Rosy, Jagodne, Jedlanka, Zagórznica, Szyszki, Stoczek Łukowski, Stara 

Róża, Krzywda, Gołe Łazy, Kasyldów, Podosie, Fiukówka, Drożdżak, Radoryż 

Kościelny, Wola Okrzejska, Gołe Łazy, Okrzeja, Zembry, Trzebieszów, Szaniawy 

Poniaty, Szaniawy Matysy, Popławy, Mikłusy, Celiny, Nurzyna, Wierzejki, Karwów, 

Szaniawy Poniaty, Wylany, Sięciaszki I, Dąbie, Biardy, Strzyżew, Wólka Świątkowa, 

Zalesie, Turze Rogi, Szczygły Górne, Gręzówka, Gołaszyn, Dminin,  Sięciaszka II, 

Ryżki, Krynka, Kownatki, Szczygły Dolne, Łazy, Tuchowicz, Sarnów, Stanin, 

Kopina, Jonnik, Jeleniec, Celiny Włościańskie, Wnętrzne, Gózd, Józefów, Zastawie, 

Kierzków, Kosuty, Stara Huta, Dwornia, Ksawerynów, Osiny, Mysłów, Jarczew, 

Powały, Wola Mysłowska, Świder, Hordzieżka, Adamów, Wola Gułowska, 

Ferdynandów, 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie,  

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie. 
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II.3.7 Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  

1. Niewystarczająca liczba ośrodków zdrowia w powiecie. 

2. Mała ilość specjalistycznych gabinetów lekarskich. 

3. Brak dziennych ośrodków opieki społecznej dla osób starszych. 

4. Słaba jakość wyposażenia specjalistycznego szpitali i przychodni. 

5. Brak aktywizacji osób starszych. 
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II.4 SFERA GOSPODARCZA 
 

II.4.1 Sfera pozarolnicza  
 

 W Powiecie Łukowskim wg stanu na dzień 31.XII.2014 r. prowadziło działalność 

gospodarczą 8 183 podmiotów gospodarczych, w tym 7843 podmioty z sektora prywatnego, 

co stanowiło 95,8 % ogółu podmiotów. Wskaźnik przedsiębiorczości w powiecie tj. liczba 

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 000 mieszkańców 

wyniósł 751 i jest on wyższy niż w Podregionie Puławskim - 719 i niższy niż Województwie 

Lubelskim - 799.  

 W porównaniu do roku 2007 liczba podmiotów gospodarczych ogółem wzrosła  

o 1 251 podmioty tj. o 18,0 %, przy czym liczba podmiotów z sektora prywatnego wzrosła  

o 1 218 podmiotów. Największy udział w strukturze podmiotów prywatnych mają podmioty 

prowadzone przez osoby fizyczne tj.  firm – 82,1 % (dane na 2014 rok). Spółki handlowe 

stanowią jedynie 217 podmiotów ogółu firm prywatnych tj. 2,7 %.  

 

Wykres 13.  Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sektora 

własności w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

  

Firmy sektora przemysłu i budownictwa stanowią jedynie 25,1 % ogólnej liczby firm   

w powiecie i ich liczba od 2009 roku wzrosła o 10,8 %. Największą grupę firm stanowią 

firmy z sektora usług – 72 % ogólnej liczby podmiotów w Powiecie Łukowskim.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

307 304 307 308 316 329 337 339 

6625 6889 6967 
7506 7365 7463 7661 7843 

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON 

wg sektora własności  w Powiecie Łukowskim  

w latach 2007-2014 

sektor publiczny sektor prywatny
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Tab. 39  Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON  w latach 2007-2014  

w Powiecie Łukowskim. 

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2007-2014 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
dynamika 

% 

według sekcji PKD 2007 

ogółem  bd bd 7274 7814 7681 7792 7998 8183 12,5 

rolnictwo, 

leśnictwo, 

łowiectwo  

i rybactwo 

bd bd 283 285 271 266 260 219 -22,6 

przemysł i 

budownictwo 
bd bd 1856 2025 1909 1899 1960 2057 10,8 

pozostałe bd bd 5135 5504 5501 5627 5778 5907 15,0 

wg wielkości [liczba zatrudnionych] 

Ogółem  6932 7193 7274 7814 7681 7792 7998 8183 18,0 

0-9 6607 6851 6923 7455 7310 7476 7693 7872 19,1 

10-49 284 302 309 317 327 265 254 260 -8,5 

50-249 36 35 37 38 40 47 47 47 30,6 

250 i więcej  5 5 5 4 40 4 4 4 20,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

  

 Analizując podmioty gospodarcze według wielkości zatrudnienia należy zauważyć,  

że zdecydowaną większość, jak w całym województwie i kraju stanowią mikro i małe 

przedsiębiorstwa. Udział mikroprzedsiębiorstw (firmy zatrudniające do 9 osób)  w Powiecie 

Łukowskim w roku 2014 wynosił 96,2 % tj. 7872 firm. Małe firmy (zatrudniające od 10-49 

osób) stanowią 3,2 % ogółu firm  w Powiecie Łukowskim. 

Wykres 14. Podmioty gospodarki narodowej w Powiecie Łukowski wpisane do 

rejestru REGON w latach 2007-2014 wg poziomu zatrudnienia. 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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 Sektor gospodarczy Powiatu Łukowskiego jest niedoinwestowany. Świadczą o tym 

nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach oraz wartość brutto środków trwałych  

w przedsiębiorstwach.  

 W 2013 roku nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach powiatu wyniosły 119,9 

mln zł. Największy udział w strukturze miały nakłady w przemyśle i budownictwie (66,2 % 

nakładów ogółem). Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach w Powiecie 

Łukowskim wyniosła 975,0 mln zł. Nakłady środków trwałych w  przedsiębiorstwach  

na 1 mieszkańca wyniosły 1096,8 zł, natomiast wartość brutto środków trwałych  

w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca powiatu wyniosła 8 920,6 zł. Szczegółowe dane 

dotyczące nakładów inwestycyjnych i wartości brutto środków trwałych  przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tab. 40 Nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych  

w przedsiębiorstwach w Powiecie Łukowskim w 2013 roku wg sektorów. 

Nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych  w przedsiębiorstwach   

w Powiecie Łukowskim w 2013 roku wg sektorów 

Wyszczególnienie ogółem 

rolnictwo, 

leśnictwo, 

łowiectwo, 

rybactwo 

przemysł 

 i budownictwo 

handel, 

transport, 

gospodarka 

magazynowa, 

hotelarstwo  

i gastronomia 

pozostałe 

nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach 

sektor w mln zł 119,9 2,0 79,4 27,9 10,6 

sektory % 100 1,7 66,2 23,3 8,8 

wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach 

sektory w mln zł 975,0 17,1 612,5 176,1 169,3 

sektory % 100 1,8 62,8 18,1 17,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
 Wskaźniki w Powiecie Łukowskim dotyczące  nakładów inwestycyjnych   

w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca Powiatu Łukowskiego w porównaniu do sytuacji  

w Województwie Lubelskim w latach 2008-2013 potwierdzają fakt niedoinwestowania firm 

funkcjonujących w powiecie.  
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Wykres 15. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Największe firmy zlokalizowane w Powiecie Łukowskim: 

 Zakłady Mięsne Łmeat – Łuków S.A., 

 Łuksja Sp. z o.o. – Produkcja eleganckiej odzieży wierzchniej, 

 Wierzejki – Zakład Mięsny, 

 NIK – Zakład Produkcji Obuwia, 

 „Stoczek” sp. z o. o – Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego, 

 NIPPLEX – Zakład Produkcyjno – Usługowy, Przemysł tekstylno – odzieżowy, 

 „Agro – Top” – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe, Produkcja spożywcza, 

 PINGUIN Foods Polska– Zakład Produkcyjny Zamrażania Owoców i Warzyw, 

 „Wadima” – Producent Bielizny Osobistej, 

 „Dąbrowa” Huta szkła gospodarczego T. Wrześniak, 

 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Łukowie, 

 Grupa Silikaty Sp. z o.o. Zakład w Jedlance, 

 Zakład Mleczarski ,,LUMIKO’’ Sp. z o.o., 

 Firma Handlowo-Budowlana ELBUD, 

 „INŻYNIERIA” S.A. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, 

 „POLLONUS” Firma Handlowo – Produkcyjna, 

 Kucharski i Spółka Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych, 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MEL – KAN,” 

 Firma Handlowo-Usługowa TAMEX, 

 Alu-Plast – produkcja okien i drzwi, 

 Mięs-Pol – Producent zdrowej żywności, 

 Inwestorzy zamierzający rozpocząć inwestycje na Ziemi Łukowskiej, mogą skorzystać 

z oferty terenów inwestycyjnych zlokalizowanych zarówno w podstrefie ekonomicznej,  

jak i poza nią.  Podstrefa Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-

PARK WISŁOSAN. Podstrefa Łuków została utworzona 14 listopada 2007 r., położona jest  

w miejscowości Łazy, w gminie Łuków, 3 km od powiatowego miasta Łuków. Podstrefa 
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obejmuje obszar ponad 27 ha, z czego wolne obszary obejmują powierzchnię blisko 18 ha.  

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków, przeznaczone  

są pod zabudowę przemysłową.    Teren Podstrefy jest uzbrojony. W ramach realizowanego 

przez gminę w latach 2009 – 2011 projektu pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności 

inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego  

w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN” zostały doprowadzone do Podstrefy 

sieci wodociągowa i kanalizacyjna, została wybudowana droga wewnętrzna, oświetlenie 

drogi, kanalizacja teletechniczna, ogrodzenie terenu oraz system odprowadzania wód z terenu. 

Podstrefa ma również dostęp do gazu ziemnego i energii elektrycznej.  

 Podstrefa Łuków w mieście Łuków przy ul. Strzelniczej i ul. Łapiguz została 

ustanowiona w dniu 24 lipca 2012 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 917). W 2014 r. dokonano wydzielenia geodezyjnego działek pod infrastrukturę 

techniczną, w związku z czym teren Podstrefy Łuków w mieście Łuków obejmuje pięć 

działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 11,8092 ha, z czego wolne obszary obejmują 

powierzchnię 8,5828 ha. Teren Podstrefy położony jest na obrzeżach Miasta Łuków,  

w terenie zabudowanym przeznaczonym na realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów z dużym udziałem zieleni urządzonej. W 2014 r. Miasto w ramach 

realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, realizowanego w partnerstwie z Gminą Łuków, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, uzbroiło teren w następujące elementy 

infrastruktury: sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieć kanalizacji 

deszczowej, kablowe przyłącze energetyczne, wewnętrzną drogę dojazdową oraz oświetlenie 

wewnętrznej drogi dojazdowej. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę i strukturę własnościową podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych na terenie Powiatu Łukowskiego w systemie REGON na tle 

Województwa Lubelskiego w latach 2007-2014. 
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Tab.41. Liczba i struktura własnościowa podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Powiatu Łukowskiego. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

Sektor 

publiczny 

Sektor 

prywatny 

osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej 
osoby 

fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą 

w tym 

spółki handlowe spółki cywilne spółdzielnie 

fundacje 

stowarzyszenia 

i organizacje 

pozarządowe 

Powiat Łukowski  

2007 6932 307 6625 132 340 44 206 5778 

2008 7193 304 6889 134 338 43 215 6029 

2009 7274 307 6967 148 346 43 233 6062 

2010 7814 308 7506 169 352 42 240 6554 

2011 7681 316 7365 188 357 42 262 6372 

2012 7792 329 7463 197 355 42 271 6417 

2013 7998 337 7661 202 366 41 280 6583 

2014 8183 339 7843 217 369 44 292 6719 

Województwo Lubelskie 

2007 151514 6161 145353 7649 9928 1224 5319 117088 

2008 154595 5701 148894 7859 9548 1170 5575 120150 

2009 156180 5727 150453 8231 9552 1164 5845 120987 

2010 164076 5727 158349 8752 9719 1156 6101 127467 

2011 162095 5726 156369 9194 9769 1141 6364 124750 

2012 166027 5898 160129 9847 9817 1146 6671 126516 

2013 169762 5844 163918 10661 9825 1152 6931 128908 

2014 171620 5790 165777 11381 9773 1175 7187 129338 



 

Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 

 
 

Starostwo Powiatowe w Łukowie | Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego  

90 
 

II.4.2 Rolnictwo  

 Powiat Łukowski jak całe Województwo Lubelskie jest powiatem typowo rolniczym. 

Tereny wiejskie zamieszkuje 75 689 osób tj. 69,5 % ogółu ludności powiatu (dane na 

31.XII.2014 r.). 

 Według Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku na obszarze powiatu 

funkcjonowało 15 172 gospodarstw rolnych, z czego  13 815 prowadzi działalność rolniczą. 

Gospodarstwa rolne powiatu stanowią 5,8 % wszystkich gospodarstwa w Województwie 

Lubelskim i 21,3 % wszystkich gospodarstw na obszarze Podregionu Puławskiego. 

Gospodarstwa o powierzchni do 1 ha włącznie stanowią 14,9 %, gospodarstwa o powierzchni 

1-5 ha stanowią 44,1 %, gospodarstwa o powierzchni od 5-10 ha stanowią 26,5 %, 

gospodarstwa o powierzchni od 10-15 ha stanowią 8,3 %, gospodarstwa o powierzchni 15 ha  

i więcej stanowią 6,2 % ogółu gospodarstwa rolnych.  Najwięcej gospodarstw rolnych na 

terenie Powiatu Łukowskiego stanowią gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha.  

W Podregionie Puławskim wskaźnik ten jest wyższy i  wynosi 45,6 %, zaś w Województwie 

Lubelskim niższy o 4,1 %.  

Wykres   16. Powierzchnia gospodarstw rolnych w Powiecie Łukowskim. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Struktura klas bonitacyjnych gleb występujących na terenie Powiatu Łukowskiego  

i duży udział w nich gleb słabej i średniej jakości determinuje kierunki upraw polowych. 

Według danych z powszechnego spisu rolnego  w 2010 roku dominowały tu uprawy zbóż nie 

wymagających dobrych gleb tj. pszenżyto ozime (22% powierzchni zasiewów ogółem i 12,6 

% powierzchni zasiewów pszenżyta ozimego w Województwie Lubelskim), owies (20,5 % 

powierzchni zasiewów ogółem i 16,3 % powierzchni zasiewów owsa w Województwie 

Lubelskim). Największa powierzchnia zasiewów pszenżyta ozimego występuje w gminie 

Łuków (20,6 %) i w gminie Stanin (17,2 %), zaś największa powierzchnie zasiewów owsa 

występuje w gminie Łuków (17,2 %) oraz w gminie Stoczek Łukowski (14,6 %). 

Tab. 42. Podstawowe kierunki produkcji rolnej w Powiecie Łukowskim [ha]. 
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Wyszczególnienie Powiat Łukowski Podregion Puławski 
Województwo 

Lubelskie 

żyto  11539.27 19953.34 64.489,89 

jęczmień ozimy 679.99 2289.98 11.442,25 

jęczmień jary  1362.07 17611.69 114.666,67 

owies  12017.08 20068.99 73.620,40 

pszenica ozima 1027.96 17531.75 213.153,95 

pszenica jara 522.96 8503.99 49.872,56 

pszenżyto ozime 12935.38 25110.16 102.568,82 

pszenżyto jare  648.20 2713.96 15.582,43 

ziemniaki  3163.61 7927.57 28.296,41 

buraki cukrowe  21.30 31925.45 33.949,89 

rzepak i rzepik 95.92 2634.41 44.499,62 

mieszanki 

zbożowe ozime  
1186.37 2762.96 8.803,32 

mieszanki 

zbożowe jare 
6915.36 36076.25 112.627,22 

warzywa gruntowe  49.95 1222.12 11.180,67 

kukurydza  

na ziarno 
1037.94 2409.60 18.615,70 

 

Wykres 17. Powierzchnia zasiewów w Powiecie Łukowskim wg danych Spisu 

Rolnego w 2010 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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 Analiza struktury hodowli zwierząt gospodarskich wskazuje na to, że gospodarstwa   

z obszaru Powiatu Łukowskiego specjalizują się w hodowli bydła. Hodowla bydła  

w Powiecie Łukowskim stanowi 32,6 % hodowli bydła w Podregionie Puławskim i 9,0 %  

w Województwie Lubelskim.  

 

Tab. 43 Liczba gospodarstw pod względem hodowli zwierząt gospodarskich. 

Wyszczególnienie Powiat Łukowski Podregion Puławski 
Województwo 

Lubelskie 

bydło 5538 16967 61299 

trzoda chlewna  4395 16483 58169 

konie 1288 3908 13737 

owce 18 78 576 

kozy 142 728 3205 

drób 4959 25929 98168 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 

Tab. 44 Struktura hodowli zwierząt gospodarskich w Powiecie Łukowskim wg danych Spisu 

Rolnego w 2010 roku [sztuki]. 

Wyszczególnienie Powiat Łukowski Podregion Puławski 
Województwo 

Lubelskie 

bydło 54.289 105.184 389.337 

trzoda chlewna  79.225 243.822 1.005.793 

konie 2.485 6.748 30.153 

owce 274 1510 17.177 

kozy 558 3005 12.729 

drób 494.481 2.502.355 9.572.603 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 

Wykres 18.  Podstawowe kierunki produkcji zwierzęcej w Powiecie Łukowskim  

wg danych Spisu Rolnego w 2010 roku [gospodarstwa rolne]. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Spisu Rolnego w  2010 

 Analizując poniższy wykres można stwierdzić, iż rolnicy Powiatu Łukowskiego nie 

stosują nadmiernie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Zużycie nawozów 

sztucznych w powiecie na 1 ha użytków rolnych jest niewiele wyższe niż średnia  

w Województwie Lubelskim. Różnice w przypadku nawozów mineralnych sięgają  poziomu 

6,5 kg/1 ha, a w przypadku nawozów azotowych 6,6 kg/1 ha. 

 

Wykres 19.  Zużycie nawozów sztucznych na 1 ha użytków rolnych w dobrej kulturze  

w Powiecie Łukowskim i Województwie Lubelskim. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Spisu Rolnego w  2010 
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II.4.3 Turystyka  

 

 Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym samorząd lokalny odpowiada 

za rozwój turystyki jako ważnego elementu funkcjonowania lokalnej społeczności. 

Samorządy Powiatowe powinny prowadzić działania zmierzające do rozwoju turystyki jako 

jednej z najbardziej interdyscyplinarnych gałęzi gospodarki. Dla zapewnienia harmonijnego 

rozwoju turystyki na danym obszarze potrzebny jest jednak czas i długofalowe działania, 

pozwalające budować tzw. atmosferę miejsca,  która w turystyce bywa niekiedy ważniejsza 

niż dostępne atrakcje turystyczne.  

 Powiat Łukowski odznacza się sprzyjającymi warunkami do uprawiania turystyki  

oraz różnych form rekreacji  i wypoczynku.  

 Według stanu na 31.XII.2014 r. w Powiecie Łukowskim funkcjonowało 7 obiektów 

zbiorowego zakwaterowania, co stanowiło 1,9 % obiektów w Województwie Lubelskim.   

W 2014 roku powiat odwiedziło 11754 turystów, w tym 441 z zagranicy, którym udzielono 

21227 noclegów (909 turystom zagranicznym). Turyści w Powiecie Łukowskim stanowili  

1,5 % turystów odwiedzających całe Województwo Lubelskie. W analizowanym okresie lat 

2007-2014 nastąpił wzrost  liczby turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania  

o 1 obiekt, tj. o 16 % w stosunku do roku bazowego, natomiast liczba miejsc noclegowych 

wzrosła o 20 %. 

Tab. 45 Turystyka w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

Turystyka w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

dynamika 

% 

obiekty 

turystyczne  
6 6 6 6 6 5 5 7 16 

miejsca 

noclegowe 
277 264 260 255 256 211 228 297 20  

liczba turystów 12399 15 880 8898 8797 7789 7101 9 913 11754 -5 

w tym 

zagraniczni 
95 98 138 25 3 0 310 441 364 

udzielone 

noclegi 
22317 26405 15999 19103 15790 12419 16915 21227 -5 

w tym turystom 

zagranicznym  
177 260 465 55 6 0 689 909 413 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 20. Liczba turystów i udzielone noclegi w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Bazę noclegową i gastronomiczną powiatu łukowskiego stanowią następujące obiekty: 

 Miasto Łuków – Hotel Korona, Hotel Miś, Hotel Grochowski, 

 Miasto Stoczek Łukowski - Dwór Zgórznica, Zajazd Rosa, Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe w internacie Zespołu Szkół (sezonowe), 

 Cardinale Palace Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe w Klimkach,  

 Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Miód Lawenda" w Biardach 

 Pałacyk Fantazja w Sięciaszce, 

 Dwór Sienkiewicz w Okrzei, 

 Zajazd Skrzetuski w Wojcieszkowie, 

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe (sezonowe) przy Zespole Szkół  

w Woli Okrzejskiej, 

 Restauracja ,,Centrum’’ w Łukowie, 

 Restauracja ,,Kominek’’ w Łukowie, 

 Restauracja ,,Opera’’ w Łukowie, 

 Restauracja Zielony Gaj w Łukowie, 

 Restauracja Bella Agatina w Łukowie, 

 Bar Kucharek w Łukowie, 

 LLU burger w Łukowie, 

 Pierogarnia and Perfect Chicken w Łukowie, 

 Bar ,,Apetita’’ w Łukowie, 

 Bar ,,Park’’ w Łukowie, 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

12399 

15 880 

8898 8797 7789 7101 
9 913 

11754 

22317 

26405 

15999 

19103 

15790 

12419 

16915 

21227 

Liczba turystów i udzielone noclegi w Powiecie Łukowskim  

w latach 2007-2014 

liczba turystów udzielone noclegi
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 Pizzeria ,,Da Grasso’’ w Łukowie, 

 Pizzeria ,,Napoli’’ w Łukowie, 

 Pizzeria ,,Pod Strzecha’’ w Łukowie 

 Pizzeria ,,Wenecja’’ w Łukowie, 

 Pizzeria ,,Giuseppe’’ w Łukowie, 

 Halo PIZZA w Łukowie, 

 Pizzeria Ritorno w Łukowie, 

 Bar ,,Frytka’’ w Łukowie, 

 Bar ,,Podjadek’’ w Łukowie, 

 Bar ,,Sara’’ w Stoczku Łukowskim,   

 Dworek ,,Izydory’’ w Stoczku Łukowskim, 

 Bar ,,Pianka’’ w Stoczku Łukowskim, 

 Pub Pizzeria VEGAS w Stoczku Łukowskim, 

 Restauracja ,,Astoria’’ w Adamowie, 

 Dom weselny ,,U Rybaka’’ w Bystrzycy, 

 Pizzeria ,,Benito’’ w Wojcieszkowie, 

 Bar ,,Disco’’ w Serokomli, 

 ,,U Jagody’’ Pokoje gościnne w Krzywdzie, 

 Bar ,,Królewiec’’ w Woli Okrzejskiej,  

 Pizzeria ,,Piekiełko’’ w Krzywdzie, 

 Gospodarstwo agroturystyczne w Nowej Rudzie, 

 Gospodarstwo agroturystyczne ,,Nad Krzną u Kropki’’ w miejscowości Suleje, 

 
 Przez teren Powiatu Łukowskiego przebiegają trzy szlaki turystyczne: „Szlak Powstań 

Narodowych”, „Szlak Sienkiewiczowski” oraz „Szlak im. gen. bryg. Franciszka Kleeberga”. 

Ponadto przez obszar Ziemi Łukowskiej przebiegają trzy regionalne szlaki dziedzictwa 

kulturowego: Szlak Kultury Wsi i Miasteczek, Szlak Wielkich Pisarzy i Szlak Muzealny. 

,,Szlak Powstań Narodowych’’ – szlak pieszy i rowerowy. Szlak rozpoczyna swój przebieg 

w mieście Stoczek Łukowski i prowadzi przez Domanice –Iganie –Mokobody – Liw -  

Węgrów –do Miedznej. Szlak przebiega przez tereny, które były świadkiem walk w okresie 

Powstania Listopadowego w 1831 roku. 

,,Szlak Sienkiewiczowski’’- szlak przebiega przez środkową część Ziemi Łukowskiej 

(Łuków –Okrzeja). Związany jest z miejscem urodzenia i twórczości polskiego noblisty 

Henryka Sienkiewicza. Miejsca do zwiedzenia: Muzeum w Woli Okrzejskiej-miejsce 

narodzin Henryka Sienkiewicza ,kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła Okrzei 

ufundowany przez prababkę noblisty, miejsce gdzie został ochrzczony cmentarz parafialny  

w Okrzei-miejsce pochówku matki pisarza, Burzec- majątek wuja opisał Sienkiewicz  

w "Ogniem i mieczem’’. 

Fot. 18 ,,Szlak Sienkiewiczowski’’ 
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Źródło: www.weekendowarekreacja.pl 

,,Szlak im. gen. bryg. Franciszka Kleeberga’’ -  Przebieg szlaku: Dęblin -Bobrowniki - 

Ułęż -Sobieszyn -Wola Głuchowska -Charlejów -Białobrzegi –Kock. Szlak prowadzi przez 

obszary związane z walkami SGO "Polesie". 

 Głównymi atrakcjami turystycznymi są: Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli 

Okrzejskiej (gm. Krzywda) gdzie się urodził polski noblista, zespół klasztorny O.O. 

Karmelitów Trzewiczkowych z XVII w. w Woli Gułowskiej oraz rezerwat Jata. Obok tego, 

niewątpliwą atrakcją obszaru jest Stoczek Łukowski i jego okolice, który słynie w całej 

Polsce z pierwszej zwycięskiej bitwy Powstania Listopadowego, stoczonej 14 lutego 1831 r. 

oraz jako miejsce urodzenia Aleksandra Świętochowskiego – znanego polskiego ideologa 

pozytywizmu.  

,,Szlak Ziemi Łukowskiej’’ - inicjatorem utworzenia Szlaku Ziemi Łukowskiej było 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  

z siedzibą w Łukowie. Całkowita długość Szlaku wraz z odgałęzieniami wynosi około 330 

km. Jego trasa przebiega przez obszar wszystkich dziesięciu Gmin członkowskich LGD 

(Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski – gm. Miejska i Stoczek 

Łukowski – gm. Wiejska, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska) oraz dwóch Gmin 

należących do Powiatu Ryckiego – Kłoczew i Nowodwór. Szlak Ziemi Łukowskiej łączy 

ciekawe i atrakcyjne miejsca obszaru LGD. Został sprofilowany jako szlak rowerowy, choć 

nic nie stoi na przeszkodzie, aby pokonać go w inny sposób – samochodem a nawet pieszo, 

we fragmentach lub w całości. Ostatecznie oznakowany w połowie 2014 r.  

 

 



 

Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 

 
 

Starostwo Powiatowe w Łukowie | Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego  

98 
 

II.4.4  Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze 

SFERA  GOSPODARCZA 

1. Dominacja jednoosobowych firm nie zatrudniających pracowników. 

2. Rozdrobnienie struktury agrarnej gospodarstw rolnych. 

3. Niedoinwestowanie gospodarstw rolnych. 

4. Mała liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych.  

5. Mała liczba gospodarstw agroturystycznych. 

6. Zły stan zabytków kulturalnych. 
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II.5 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

II.5.1 Transport 

  

Dostępność komunikacyjna i transportowa jest jednym z kluczowych elementów 

wpływających na rozwój danego regionu, stanowiąca o jego potencjale ekonomicznym. Przez 

obszar Powiatu Łukowskiego przebiegają drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.  

Drogi krajowe administrowane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  

i Autostrad, wojewódzkie – przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, powiatowe – przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie i gminne – przez Zarządy Gmin. 

Przez teren Powiatu Łukowskiego  przebiegają dwie drogi krajowe: 

 droga krajowa nr 63: granica państwa – Węgorzewo – Giżycko – Pisz – Łomża – 

Zambrów – Siedlce – Radzyń Podlaski – Wisznice - Sławatycze – granica państwa, 

 droga krajowa nr 76: Wilga – Garwolin- Stoczek Łukowski- Łuków. 

oraz 4 drogi wojewódzkie: 

 droga nr 806 relacji Łuków – Międzyrzec Podlaski, 

 droga nr 807 relacji Maciejowice-Sobolew-Żelechów-Łuków, 

 droga nr 808 relacji Łuków-Serokomla-Kock, 

 droga nr 803 relacji Siedlce-Stoczek Łukowski. 

 Według danych GUS z 2014 roku łączna długość dróg powiatowych wynosi 547,6  

km, z czego 513,8 km stanowią drogi o nawierzchni twardej.  

 Porównując dane z 2014 r. należy stwierdzić, iż wskaźnik dotyczący gęstości dróg 

powiatowych i gminnych o nawierzchni twardej (długość dróg na 100 km²) w Powiecie 

Łukowskim wynosi 82,9 km i jest wyższy od wskaźnika Podregionu Puławskiego (78,4 km)  

i   Województwa Lubelskiego (72,9 km).  

Tab. 46. Drogi powiatowe w Powiecie Łukowskim wg typu nawierzchni. 

Drogi powiatowe wg typu nawierzchni 

Wyszczególnienie  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

o nawierzchni twardej [km] 

Powiat Łukowski 529,0 530,3 534,9 533,4 536,0 538,1 513,8 513,8 

Województwo 

Lubelskie 

9 176,9 9 186,6 9 239 9 261,9 10162,6 9 238,5 9221,5 9239,5 
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o nawierzchni gruntowej [km] 

Powiat Łukowski 46,0 43,9 40,1 41,6 39,0 36,9 33,8 33,8 

Województwo 

Lubelskie 

1 571 1 551,4 1 512,1 1 496,6 1 453,4 1 438,6 1404,1 1381,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, Bank Danych Lokalnych 

Wykres 21.  Struktura nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Łukowski, Podregionie 

Puławskim i Województwie Lubelskim w 2014 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tab. 47. Wykazy dróg powiatowych.  

 

Lp. 

 

Nr drogi 

 

Nazwa drogi 

1 1003 L Obelniki - Dębowierzchy - Strzakły - Pościsze 

2 1202 L  Łuków (ul. Wójtostwo, ul. Zapowiednik) - Strzyżew- Olszewnica -

Polskowola - Kąkolewnica  

3 1210 L Łuków (ul. Cieszkowizna) - Aleksandrów - Gąsiory - Brzostówiec - Radzyń 

Podl.  

4 1213 L Łuków - Malcanów - Domaszewnica - Sobole 

Województwo Lubelskie

Podregion Puławski

Powiat Łukowski

87% 

88,90% 

93,80% 

13% 

11,10% 

6,20% 

Struktura nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Łukowskim 

na tle Podregionu Puławskiego 

 i Województwa Lubelskiego w 2014 roku 

nawierzchnia gruntowa nawierzchnia utwardzona
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5 1215 L Józefów - Sobole - Hermanów - Wola Bystrzycka 

6 1220 L Wola Osowińska - Oszczepalin - Bystrzyca 

7 1259 L Łuków (ul. Glinki) - Rzymki - Kępki - Kozły 

8 1300 L Nowa Prawda - Jamielne - gr.woj. (Iwowe) 

9 1301 L  Stoczek Łukowski ( ul. Kościelna) - Jamielne 

10 1302 L Stoczek Łukowski (ul. Piaski) - gr.woj. (Rudnik - Żebraczka) 

11 1303 L Zgórznica - Rosy - gr. woj.( Olszyc Włościański)  

12 1304 L Stoczek Łukowski (ul. Kapitana Ostoi) - Róża Podgórna 

13 1305 L Stoczek Łukowski - dojazd do stacji kolejowej Stoczek Łukowski 

14 1308 L (Siedlce - Domanice) gr. woj. - Wólka Zastawska  

15 1309 L dr. pow. 0308 L - Żdżary - Dąbie 

16 1310 L Gołaszyn - Ławki 

17 1311 L Łuków (ul. Jana Pawła II, ul. Farfak) - Dziewule 

18 1312 L Trzebieszów - Celiny - Krynka - Kolonia Gręzówka - Łuków (ul. Zimna 

Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka) 

19 1313 L Suleje - Role - Wólka Świątkowa  

20 1314 L (Zbuczyn Poduchowny) gr. woj. Gołowierzchy - Nurzyna - Dębowica  

21 1315 L  Wólka Kamienna - Zembry - Wierzejki  

22 1316 L Dr. kraj. 2 - Maciejowice - Wierzejki - Trzebieszów 

23 1317 L (Krzesk) gr. woj. - Jakusze - Kurów 

24 1318 L Trzebieszów - Strzyżew - Aleksandrów 

25 1319 L  Suchocin - Zarzec Łukowski 

26 1320 L Dminin - Rzymy Rzymki - Hanna 

27 1321 L (Miastków Kościelny) gr. woj. - Jagodne - Nowa Prawda  

28 1322 L  Jadwisin - Malcanów - Świdry  

29 1323 L Nowa Prawda - Wola Kisielska 

30 1324 L Jarczew - Ciechomin - Stoczek Łukowski ( ul. Wiejska ) 

31 1325 L Dębek - Osiny - Krzywda 

32 1326 L (Zwola Poduchowna ) gr.woj. - Ciechomin - Guzówka - Jedlanka 

33 1327 L Ciechomin - Świder - Jagodne 

34 1328 L Kamień - Wola Mysłowska - Wilczyska 

35 1329 L  (Miastków Kościelny) gr. woj. - Wilczyska - gr. woj. (Żelechów)  
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36 1330 L (Miastków Kościelny- Ryczyska) gr. woj. (Gózdek) 

37 1331 L Jarczew - dr. pow. 1346 L  

38 1332 L Ciechomin - Grudź - Wandów  

39 1334 L Tuchowicz - Gózd - Zagoździe - Jamielnik Stary 

40 1335 L Kosuty - Kopina - Niedźwiadka - Zagoździe 

41 1336 L Tuchowicz - Wólka Zastawska 

42 1337 L Sięciaszka - Czerśl 

43 1338 L Jedlanka - Lipniak – Zastawie 

44 1339 L Droga krajowa 76 - Lipniak - Gózd - Kopina - Ogniwo 

45 1340 L Jedlanka - dojazd do stacji kolejowej Jedlanka 

46 1341 L Fiukówka - Kamień 

47 1342 L Nowy Świat - Krzywda 

48 1343 L Stary Patok - Radoryż Kościelny 

49 1344 L Radoryż Smolany - Budki - dr. pow. 0345 L 

50 1345 L Krzywda - Wola Okrzejska - Okrzeja  

51 1346 L (Żelechów) - gr. woj. - Sokola - Okrzeja 

52 1347 L Wojciechówka - Bramka - Jagodne 

53 1348 L Okrzeja - Charlejów  

54 1349 L Ryki (ul. Łukowska, ul. Młynarska ) - Grabów Szlachecki - Kobylczyk  

55 1350 L Adamów - Gułów - Wola Okrzejska 

56 1351 L Wola Burzecka - Burzec - stacja kolejowa Krzywda 

57 1352 L Krzywda - dojazd do stacji kolejowej Krzywda 

58  1353 L Krzywda - Ruda - Gąska - Jonnik - Wesołówka 

59 1354 L Zofibór - Wólka Domaszewska - Sarnów - Wesołówka  

60 1355 L Szczygły Górne - Sarnów - Siedliska - Burzec 

61 1356 L Hermanów - Kolonia Bystrzycka - Siedliska  

62 1357 L Wojcieszków - Wola Burzecka - Adamów  

63 1358 L Adamów - Zakępie - Hordzież 

64 1359 L Stanin - Krzywda - Adamów - Krzówka - dr. kraj. 48  

65 1360 L Hordzież - Czarna - Lipiny  

66 1361 L Wola Gułowska - Kalinowy Dół - Lendo Wielkie 
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67 1362 L Serokomla - Charlejów - Przytoczno  

68 1363 L (Żelechów - Huta Żelechowska) gr - woj. - Bród  

69 1364 L Stoczek Łukowski ul. Dwernickiego 

70 1365 L Stoczek Łukowski ul. Nowoprojektowana 

71 1370 L  Łuków ul. Torowa 

72 1371 L Łuków ul. Władysława Jagiełły 

73 1372 L Łuków ul. Przemysłowa 

74 1373 L Łuków ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 

75 1374 L Łuków Al. Wyzwolenia 

76 1375 L Łuków Al. Wojska Polskiego, Al. Mari i Lecha Kaczyńskich, Al. Ryszarda 

Kaczorowskiego 

77 1376 L Łuków ul. Wschodnia 

78 1420 L  Kłoczew-Gózd- Okrzeja 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie  

 

 Pomimo licznych inwestycji drogowych przeprowadzonych w latach 2010 -2014 

większość dróg powiatowych jest  w złym stanie technicznym.  Zniszczenie nawierzchni jest 

spowodowane obciążeniem wynikającym z ruchu samochodowego i działaniem czynników 

atmosferycznych.  

 Na obszarze Powiatu Łukowskiego rozwinęła się także sieć kolejowa. Na teren 

powiatu wjeżdżają pociągi następujących przewoźników kolejowych:  

1. Przewozy Regionalne  

2. PKP Intercity  

3. Koleje Mazowieckie 

 

 Największa częstotliwość połączeń kolejowych występuje na trasie: Łuków- Siedlce  

i Łuków- Terespol. Łuków ma dwa połączenia międzynarodowe: Łuków- Mińsk i Łuków-

Moskwa. 

II.5.2 Infrastruktura ochrony środowiska  

 

II.5.2.1 Wodociągi  

 W okresie 2007-2014 roku w Powiecie Łukowskim można zauważyć ciągłą 

rozbudowę sieci wodociągowej. Łączna długość sieci wzrosła z 1117,1 km w 2007 roku do 

1255,4  km w 2014 roku. Zmiany w tym zakresie obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres 22. Długość sieci wodociągowej w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 W ślad za rozbudową sieci zmieniał się wskaźnik procentowy ludności korzystającej  

z wody dostarczanej urządzeniami komunalnymi – od 79,8 % w 2007 roku do 91,0 %   

w 2014 roku. Sytuację w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 23.  Wskaźniki ludności korzystającej z wodociągu w Powiecie Łukowskim 

na tle Podregionu  Puławskiego i Województwa Lubelskiego w latach 2007-2014.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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 Analizując powyższe dane, można zauważyć znaczną różnicę wskaźnika ludności 

korzystającej  z wodociągów. Wskaźnik ten  w 2013 roku było  o 2,7 punktów procentowych 

wyższy niż w Podregionie Puławskim i o 4,3 punktów procentowych wyższy od wskaźnika 

Województwa Lubelskiego.  

 

II.5.2.2 Kanalizacja i oczyszczanie ścieków  

  
 Zdecydowanie w mniejszym wymiarze, ale za to z większą dynamiką rozbudowana 

jest sieć kanalizacyjna powiatu. Jej łączna długość wzrosła z 154,7 km w 2007 roku do 298,3 

km w 2014 roku. Dynamika wzrostu sięga 92,8 %.  Zmiany te obrazuje poniższy wykres. 

 

Wykres 24. Długość sieci kanalizacyjnej w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014.  

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

  
 Wskaźnik ludności korzystających z urządzeń  z zbiorowego odprowadzania  

i utylizacji ścieków w Powiecie Łukowskim w 2007 roku wynosił 30,6 %,  do roku 2014 
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Wykres 25. Wskaźnik ludności korzystającej z kanalizacji w Powiecie Łukowskim na tle 

Podregionu Puławskiego  i Województwa Lubelskiego w latach 2007-2014.  

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Od 2007 roku wzrosła, także liczba komunalnych oczyszczalni ścieków z 10 do 15 

obiektów. Ich łączna przepustowość w 2014 roku wynosiła 13242 m³/dobę,  i wzrosła o 1894 

m³/dobę.  

 

Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 15 oczyszczalni ścieków: 

 oczyszczalnia miejska przy ul. B. Prusa w Łukowie,  

 oczyszczalnia kontenerowa w m. Ryżki,  

 oczyszczalnia w m. Gręzówka,  

 oczyszczalnia miejska przy ul. Ostoi w Stoczku Łukowskim, 

 oczyszczalnia typu BIOBEST, zakładowa przy ul. Dwernickiego  

 oczyszczalnia ścieków Dębina w m. Wola Kisielska,  

 oczyszczalnia typu BIOVAC w m. Trzebieszów,  

 oczyszczalnia typu SUPERBOS-300,  

 oczyszczalnia w m. Wólka, typu Biotech,  

 oczyszczalnia biologiczna w gminie Wojcieszków, 

 oczyszczalnia ścieków Jarczew,  

 oczyszczalnia w m. Stanin,  

 oczyszczalnia w m. Zakępie,  

 oczyszczalnia w m. Krzywda, typu EKOLAND,  

 oczyszczalnia w m. Radoryż Smolany, typu BIOPAK. 
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Tab. 48 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014 

Wyszczególnienie   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
dynamika 

% 

Wodociągi 

długość czynnej sieci rozdzielczej km 1117,1 1182,8 1199,7 1223,6 1229,6 1244,6 1247,8 1255,4 12,4 

przyłącza  szt. 21383 21779 22502 22847 23178 22951 23280 23452 9,7 

woda dostarczona gospodarstwom 

domowym 
dam3 3240,8 3179,9 3083,1 3202,5 3214,5 3362,9 3487,3 3576,3 10,4 

zużycie wody w gospodarstwach 

domowych na 1 mieszkańca 
m3 30,0 29,4 28,5 29,0 29,2 30,6 31,9 32,8 9,3 

Kanalizacja 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 154,7 154,8 172,9 191,6 222,0 239,2 270,3 298,3 92,8 

przyłącza  szt. 4622 4703 5130 5692 6299 6574 6999 7406 60,2 

ścieki odprowadzone dam3 2328 2420 2392 2601 2607 2421 2537 2183 -6,2 

korzystający z instalacji do ogółu ludności  

sieć wodociągowa % 79,8 85,8 86,3 86,5 86,7 86,5 86,7 91,0  x 

sieć kanalizacyjna % 30,6 30,9 32,1 33,5 36,5 36,8 38,0 39,5  x 
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II.5.2.3 Składowiska odpadów 

 Od 2009 do 2013 roku liczba użytkowanych  składowisk odpadów komunalnych  

na terenie Powiatu Łukowskiego nie uległa zmianie i wynosiła 6. Według danych GUS  

w 2014 roku liczba czynnych składowisk odpadów, na których unieszkodliwiane są odpady 

komunalne zmalała do 5: 

1. Składowisko odpadów w Adamowie zarządzane przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Adamowie, 

2. Składowisko odpadów w miejscowości Niedźwiadka zarządzane przez  Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Staninie,  

3. Składowisko odpadów w Krzywdzie zarządzane przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Krzywdzie,  

4. Składowisko odpadów  w Woli Mysłowskiej zarządzane przez ,,EKO LIDER’’, 

5. Składowisko odpadów w Stoczku Łukowskim zarządzane przez Miejski Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim. 

 W 2014 roku łączna suma zebranych odpadów zmieszanych  w Powiecie Łukowskim 

wyniosła 7970,12  t i była o 76,39 t wyższa niż w 2013 roku.  Wartość zebranych odpadów 

zmieszanych na jednego mieszkańca  w 2014 r. wynosiła 73,1 kg.  

II.5.2.4 Energetyka  

 Stan infrastruktury elektroenergetycznej w powiecie dla indywidualnych odbiorców  

jest zadowalający, natomiast dla odbiorców przemysłowych i inwestorów jest 

niezadowalający. Układ energetyczny powiatu oparty jest na sieci wysokiego napięcia 110kV 

i 220 kV. Zlokalizowane są także 3 duże stacje transformatorowe rozmieszczone w Łukowie, 

Stoczku Łukowskim i Krzywdzie.  

Liczba odbiorców i zużycie energii elektrycznej w Powiecie Łukowskim w 2014 roku (dane 

GUS) przedstawiają się następująco:  

  odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu –32425 szt.,  

  zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu – 67.635 MWh, 

  zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca – 620,0 kWh. 

II.5.2.5 Gazownictwo  

 Według danych GUS na koniec 2014 roku liczba odbiorców gazu ziemnego wynosiła 

10518, to o 1288 gospodarstw więcej niż w 2007 r. Długość sieci gazowej wynosi 327,6 km, 

a liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 5188 

sztuk. Zużycie gazu w 2013 roku kształtowało się na poziomie 5974,4 tys. m³.   
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Tab. 49  Sieć gazowa w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014.  

Lata 

Sieć gazowa w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014 

Liczba odbiorców gazu 

[gospodarstwa] 

Długość sieci gazowej 

[m] 

Czynne przyłącza do 

budynków mieszkalnych  

i niemieszkalnych 

2007 9230 323902 4916 

2008 9442 318925 4717 

2009 9575 319154 4792 

2010 9732 319854 4861 

2011 9896 323273 5009 

2012 10048 323945 5098 

2013 10479 324262 5124 

2014 10518 327641 5188 

Źródło: opracowanie własne według danych GUS 

 

Wykres  26. Liczba odbiorców gazu w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

 

Źródło: opracowanie własne według danych GUS 
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II.5.3  Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze 

 
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

1. Niedostateczny stan infrastruktury technicznej. 

2. Dysproporcja pomiędzy skalą zwodociągowania i skanalizowania powiatu. 

3. Brak chodników i ciągów rowerowych.  

4. Zły stan techniczny dróg powiatowych. 

 

II.6 ZARZĄDZANIE 
 

II.6.1 Finanse powiatu  

 

 Dochody Powiatu Łukowskiego w latach 2007-2014 ulegały systematycznemu 

wzrostowi. Na koniec 2014 roku dochody ogółem wyniosły 104 789,9 tys. zł i były wyższe  

w porównaniu do roku 2007 o 30, 144 tys. zł, tj. o 40,4 %. Szczegółowe informacje na temat 

dochodów i wydatków Powiatu Łukowskiego przedstawia poniższa tabela.  

Tab.  50 Dochody budżetowe i wydatki Powiatu Łukowskiego  w latach 2007-2014 [tys. zł]. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dochody 

budżetowe  
74 645,9 72 193,5 81 133,6 95 001,4 94 664,3 97 524,1 94 688,0 104 789,9 

Wydatki 

budżetowe  
65 443, 2 71 786,3 83 555,4 112 224,1 108 061,3 90 096,7 91 156,0 108 811,4 

w tym   

Wydatki na 

kulturę 

fizyczną/sport 

60,3 71,1 1 295,7 1 135,2 91,7 83,5 83,1 93,3 

Wydatki na 

kulturę  

i ochronę 

dziedzictwa 

narodowego 

565,0 727,3 625,5 685,7 643,9 692,0 993,6 724,8 

Wydatki na 

edukacyjną  

opiekę 

wychowawczą 

- - - - - 6 914,3 6 987,8 7 038,3 

Wydatki pomoc 

społeczna  

i pozostałe 

10 775,3 11 475,8 12 652,4 17 922,4 14 533,1 14 483,9 13 869,3 16 367, 8 
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zadania w 

zakresie 

polityki 

społecznej 

Wydatki 

ochrona 

zdrowia 

1 230,1 3 580,0 2 395,0 2 749,3 2 919,3 3 352,7 3 842,8 3 958,7 

Wydatki na 

oświatę i 

wychowanie 

29 187,5 31 445,5 33 788,9 35 974,6 39 288,7 37 774,0 35 930,5 35 390,8 

Wydatki na 

administrację 

publiczną 

5 088,0 6 071,1 6 900,6 7 093,2 6 507,3 8 556,8 9 327,3 9 409,7 

Wydatki na 

gospodarkę 

mieszkaniową 

119,7 313,3 450,4 2 944,9 828,6 201,7 150,7 714,1 

Wydatki na 

transport i 

łączność  

6 710,8 6 607,4 13 769,8 23 137,3 26 007,6 5 609,5 7 666,7 19 315,9 

Źródło: opracowanie własne według danych GUS 

 Wydatki powiatu ogółem wzrosły w omawianym okresie o 66,3 % i wyniosły w 2014 

roku 108 811,4 tys. zł. W 2014 roku wydatki budżetu powiatu były wyższe w stosunku  

do dochodów tego roku o 4 021,5 tys. zł. W latach 2007-2014 zarówno wartości  

w poszczególnych kategoriach wykazywały dużą zmienność.  

 Największą pulę środków finansowych powiat przeznaczył na wydatki związane  

z oświatą i wychowaniem: 35 390,8 tys. zł. Kolejną wysoką pozycję w wydatkach 

budżetowych stanowiły transport i łączność 19 315,9 tys. zł. Najniższe środki finansowe  

w 2014 roku przeznaczono na kulturę fizyczną i sport  93,3 tys. zł.  

 Dochody na 1 mieszkańca wyniosły 960,57 zł i były wyższe niż średnia dla 

Województwa Lubelskiego. Wydatki na 1 mieszkańca wyniosły w 2014 roku 997,43 zł.  

i były wyższe o 307,22 zł. niż średnia w Województwie Lubelskim.  

Poniższa tabela prezentuje dochody i wydatki Powiatu Łukowskiego na tle pozostałych 

powiatów w Województwie Lubelskim. 

Tab. 51 Dochody i wydatki budżetowe w powiatach Województwa Lubelskiego  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca.  

POWIATY 

Dochody Wydatki 

ogółem w tym własne ogółem w tym bieżące 
w tym 

inwestycyjne 

w zł 

WOJEWÓDZTWO 

LUBELSKIE 
618,79             107,01 690,21 261,9 428,31 

Powiaty 
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Bialski 735,94 228,57 726,66 674,42 52,24 

Parczewski 917,11 217,06 893,06 823,04 70,02 

Radzyński 811,08 151,18 805,43 722,95 82,48 

Włodawski 1545,00 329,96 1592,40 1160,48 431,92 

Biłgorajski 942,43 217,60 936,97 786,65 150,32 

Chełmski 961,30 220,29 1002,74 679,00 323,74 

Hrubieszowski 918,92 152,37 853,78 741,10 112,68 

Krasnostawski 1117,74 368,80 1106,53 974,26 132,27 

Tomaszowski 863,95 205,13 844,37 751,27 93,10 

Zamojski 539,65 221,52 529,08 436,87 92,21 

Lubartowski 877,37 229,18 995,85 737,43 258,42 

Lubelski 806,70 240,66 877,43 663,07 214,36 

Łęczyński 1024,26 269,42 973,55 798,14 175,41 

Świdnicki 860,93 296,63 841,82 774,26 67,56 

Janowski 1003,82, 257,69 1033,80 807,15 226,65 

Kraśnicki 979,59 243,24 994,94 850,02 144,92 

Łukowski 960,57 186,26 997,43 763,80 233,63 

Opolski 805,64 155,74 794,74 740,42 54,32 

Puławski 962,21 246,18 982,56 856,50 126,06 

Rycki               909,52     246,96             912,90     830,97 81,93 

Miasta na prawach powiatu 

Biała Podlaska 4022,23 1617,09 3831,07 3679,34 151,73 

Chełm 4102,13 1751,17 4268,89 3898,77 370,12 

Zamość 5041,95 1790,08 5228,40 4311,59 916,81 

Lublin 5331,41 2819,94 5920,34 4016,67 1903,67 

Źródło: opracowanie własne według danych GUS 

II.6.2 Planowanie strategiczne  

 Planowanie strategiczne jest jednym z podstawowych warunków efektywnego 

zarządzania gminą czy powiatem.  Właściwie realizowany proces planowania strategicznego 

pozwala na przewidzeniu ewentualnych problemów w przyszłości.   

 

W Powiecie Łukowskim opracowane są następujące dokumenty: 

 Program Promocji Powiatu Łukowskiego 2014-2020, 

 Strategia Promocji Marki Powiatu Łukowskiego, 

 Strategia Public Relations Powiatu Łukowskiego, 

 System Identyfikacji Wizualnej Powiatu Łukowskiego, 

 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Łukowskiego (Plan Transportowy), 

 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łukowskiego, 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łukowskiego na lata 

2005-2015, 

 Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2008-2015, 

 Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Powiatu Łukowskiego na lata 2011-

2020, 

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łukowskiego na lata 2014-2017  

z perspektywą na lata 2018-2021, 

http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt3%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D17
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt5%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D19
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt7%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D18
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt9%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D20
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt11%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D16
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt11%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D16
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt13%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D2
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt15%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D4
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt15%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D4
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt17%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D5
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt19%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D12
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt19%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D12
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt21%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D6
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt21%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D6
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 Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016, 

 Powiatowy Program działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2011-

2015, 

 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017, 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku 

Pracy na lata 2012 - 2016, 

 Wieloletni Program Współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2014-2018, 

 Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju 

potencjału OZE na lata 2012-2019. 

II.6.3 Promocja powiatu 

 

 Promocja jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z najważniejszych 

elementów działań marketingowych samorządu. Powiat Łukowski posiada dokumenty 

strategiczne dotyczące rozwoju i promocji tj. Program Promocji Powiatu Łukowskiego  

2014-2020, Strategia Promocji Marki Powiatu Łukowskiego, System Identyfikacji Wizualnej 

Powiatu Łukowskiego.  

 Promocją powiatu z ramienia Starostwa Powiatowego w Łukowie zajmuje się Wydział 

Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej. Działania w kontekście promocji obejmują przede 

wszystkim: kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Łukowskiego, opracowywanie  

i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych (broszury, foldery, etc.)  

o powiecie organizacja imprez o charakterze promocyjnym, współpraca z gminami, 

jednostkami samorządu powiatowego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie 

promocji powiatu, współpraca i kontakt z mediami (lokalnymi i regionalnymi), 

przygotowywanie nośników reklamowych, przygotowywanie prezentacji na temat Powiatu 

Łukowskiego, prowadzenie strony internetowej www.starostwolukow.pl, realizowanie zadań  

i działań promocyjnych wynikających z założeń strategii powiatu. 

 Głównym narzędziem promocyjno-informacyjnym Powiatu Łukowskiego jest strona 

internetowa www.starostwolukow.pl, która skierowana jest zarówno do mieszkańców jak  

i turystów. Znaleźć można na niej informacje na temat historii, kultury, edukacji, sportu  

i turystyki, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, które oferuje Powiat Łukowski. 

Dodatkowo szereg informacji na temat powiatu można znaleźć, także na innych stronach 

internetowych  Jedną z takich witryn jest strona internetowa Muzeum Amonitów w Łukowie 

– www.muzeumamonitow.pl oraz strona Muzeum Regionalnego w Łukowie –

www.muzeum.llu.pl. 

 Powiat Łukowski wydaje, także biuletyny i foldery promocyjne. W ostatnich latach 

wydano: Folder promocyjny Szlak Henryka Sienkiewicza (2014), Mapa turystyczna Powiatu 

Łukowskiego (2013).Dodatkowo Starostwo Powiatowe stara się wspierać (współfinansować) 

wydawnictwa innych podmiotów, wśród nich warto wymienić: Kwartalnik artystyczny  

i naukowy Quo Vadis (2012-2013), Anna Cybulska Pamiętnik moje życia. Rzecz o Henryku 

Sienkiewiczu cz. 1i cz.2 (2011), Magazyn regionalny Panorama lubelska (2014). Informacje 

http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt23%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D8
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt25%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D9
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt27%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D10
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt27%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D10
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D21
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt31%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D13
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt31%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D13
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt33%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D14
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt33%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D14
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt35%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D15
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt35%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D15
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt3%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D17
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt3%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D17
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt5%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D19
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt9%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D20
http://splukow.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt9%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu22%26value%255B1%255D%3D20
http://www.starostwolukow.pl/
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na temat miejsc atrakcyjnych turystycznie znaleźć można w wydawnictwach Lokalnej Grupy 

Działania „Razem ku lepszej przyszłości’’, Rezerwat Jata, Grupy Śpiewacze i Zespoły 

Taneczne obszarów: LGD „Razem ku lepszej przyszłości”, LGD „Zapiecek”, Stowarzyszenia 

LGD „Lepsza przyszłość Ziemi Ryckiej”.
6
 

 
Foldery promocyjne: 

 

  Biuletyn Lokalnej Grupy Działania „Razem ku lepszej przyszłości”, 

 ABC Turysty. Szlakiem Ziemi Łukowskiej, 

 Obiekty sakralne, 

 Historia Obszaru LGD „Razem ku lepszej przyszłości”, 

 Szlaki Rowerowe w Gminie Serokomla, 

 Szlaki Rowerowe w Gminie Wojcieszków, 

 Lokalna Grupa Działania „Razem ku lepszej przyszłości”, 

 Mapa turystyczna Lokalnej Grupy Działania „Razem ku lepszej przyszłości”, 

 Rokroczny Kalendarz Imprez Kulturalnych i Turystycznych, 

 Jurajska kra lodowcowa –amonity z importu. Osobliwość Ziemi Łukowskiej. 

 

 Powiatowi Łukowskiemu i jego historii poświęcone są także publikacje naukowe  

i popularnonaukowe: 

 

 Marek Czyrka Powiat Łukowski w Polsce Odrodzonej 1918-1939, 2011, 

 Praca zbiorowa Łuków i okolice w XIX i XX wieku, 1989, 

 Henryk Szczęśniak Łuków i okolice, 1985. 

 
 Starostwo Powiatowe w Łukowie organizując różnego rodzaju wydarzenia, takie jak: 

uroczystości patriotyczne, konferencję, naukowe, imprezy okolicznościowe, imprezy 

kulturalne wykorzystuje plakaty z herbem powiatu.  

 

II.6.4 Identyfikacja podstawowych problemów w obszarze 

 

ZARZĄDZANIE 

1. Niewystarczające środki finansowe na realizację niezbędnych zadań.  

2. Brak współpracy pomiędzy gminami, na rzecz rozwoju Powiatu. 

3. Zbyt niska informacja gospodarcza. 

4.  Niewystarczające środki finansowe na promocję i współpracę. 

 

 

                                                           
6
  Program Promocji Powiatu Łukowskiego 2014-2020 
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III. KONKURENCYJNOŚĆ POWIATU 

 Mianem konkurencyjności określa się zdolność do osiągania sukcesu przez 

gospodarujące podmioty z punktu widzenia osiąganych wyników i zdolności do ich osiągania 

w przyszłości. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności stało się jednym z głównych celów 

strategii rozwoju wielu krajów oraz regionów. Zapiski o konkurencyjności pojawiają się m. 

in. w takich dokumentach jak: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020,  

w raporcie ,,Polska 2030. Wyzwania rozwojowe’’, w dokumentach Komisji Europejskiej. 

Poprzez wykorzystanie specyfiki regionalnej jednostki terytorialne dążą do wzmocnienia 

poziomu konkurencyjności, który można scharakteryzować m.in. za pomocą cech 

demograficznych (szeroko rozumianego potencjału ludnościowego), przyrodniczych (np. 

zasobów naturalnych, walorów turystycznych, lokalizacji względem sąsiadów itp.), 

ekonomicznych (poziomu rozwoju gospodarczego, stosunków własnościowych jednostek 

gospodarczych, itp.) oraz społecznych (cech decydujących o jakości życia społeczności 

lokalnych i warunkach sprzyjających tworzeniu społeczności obywatelskiej, budującej 

postawę nastawioną m.in. na innowacyjność itp.). Do przedstawienia potencjału 

demograficznego pod uwagę bierze się wybrane wskaźniki demograficzne charakteryzujące 

liczbę i strukturę ludności, ruch naturalny i reprodukcję oraz ruch wędrówkowy. W opisie 

kapitału intelektualnego i społecznego uwzględnia się zestaw wskaźników dotyczących 

kwalifikacji siły roboczej, efektywności kształcenia, kapitału społecznego/społeczeństwa 

obywatelskiego i kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Analizę warunków życia mieszkańców 

opiera się na wybranych wskaźnikach stanu infrastruktury społecznej, dostępu do usług 

społecznych w zakresie: mieszkalnictwa, edukacji/ kształcenia na wybranych poziomach, 

ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i sztuki, ochrony środowiska naturalnego oraz 

bezpieczeństwa publicznego. Do podstawowych elementów infrastruktury technicznej  

w powiatach zaliczono sieci przesyłowe rozdzielcze (wodociągowe, kanalizacyjne, 

ciepłownicze i gazowe) oraz drogi. W ocenie konkurencyjności powiatów w obszarze rynek 

pracy uwzględnia się popytowe czynniki rynku pracy, które zgrupowano w aspektach 

obrazujących poziom zatrudnienia (pracujący). O niedopasowaniu struktury podaży pracy  

i popytu na pracę oraz adaptacyjności zasobów pracy świadczą wskaźniki charakteryzujące 

zasoby rejestrowanego bezrobocia oraz płynności rynku pracy.  

 W analizie Urzędu Statystycznego w Lublinie do oceny konkurencyjności powiatów 

Województwa Lubelskiego wyróżniono 5 głównych komponentów, stanowiących  

o możliwości rozwoju gospodarczego. Są to: 

 potencjał demograficzny i społeczny, 

 infrastruktura społeczna, 

 aktywność jednostek samorządu terytorialnego, 

 warunki życia, 

 potencjał gospodarczy. 
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 Obszary te szczegółowo zostały opisane odpowiednio dobranymi wskaźnikami  

w opracowaniu pt. ,,Konkurencyjność powiatów w województwie lubelskim w latach 2009-

2013.’’ Pozycja konkurencyjna Powiatu Łukowskiego w Województwie Lubelskim w 2013 

roku według ww. opracowania w poszczególnych obszarach jest następująca: 

 potencjał demograficzny i społeczny – lokata 3 (w 2009 roku lokata 4)  

w komponencie brane były pod uwagę: gęstość zaludnienia, współczynnik przyrostu 

rzeczywistego, wskaźnik obciążenia demograficznego, przyrost naturalny, 

współczynnik płodności, współczynnik salda migracji, zdawalność matur, liczba osób 

z wyższym wykształceniem, liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych,  

i frekwencja wyborcza, 

  infrastruktura techniczna – lokata 14 (w 2009 roku lokata 13) w komponencie 

brane były pod uwagę: długość dróg gminnych i powiatowych na 100 km ² 

powierzchni, sieć rozdzielcza wodociągowa na 100 km ² powierzchni, sieć cieplna 

przesyłowa na 10 tys. mieszkańców, ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w %, 

ludność ogółem i ludność korzystająca z sieci gazowej w % ludności ogólnej, 

 warunki życia, infrastruktura społeczna – 19 (w 2009 roku lokata16)  

w komponencie brane były pod uwagę: liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 

osób, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania, udział mieszkań bez gazu 

sieciowego w ogólnej liczbie mieszkań, liczba osób na jedną przychodnię, ludność 

przypadająca na jedną aptekę, liczba miejsc w żłobkach, liczba dzieci przypadająca 

na 1 miejsce w przedszkolu, liczba miejsc w placówkach opieki społecznej, liczba szkół 

średnich, liczba czytelników bibliotek, liczba osób na miejsce w kinach stałych, liczba 

zwiedzających muzea, emisja zanieczyszczeń powietrza, odsetek nieoczyszczonych 

ścieków przemysłowych, obszary chronione lokata w powierzchni ogółem, 

 potencjał gospodarczy – 12 (w 2009 roku 10) w komponencie brane były pod 

uwagę: pracujący na 1000 mieszkańców, udział pracujących w rolnictwie, leśnictwie, 

łowiectwie, rybactwie w ogólnej liczbie pracujących, stopa bezrobocia 

rejestrowanego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w 

wieku produkcyjnym, nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na jednego 

mieszkańca, liczba spółek prawa handlowego, udzielone noclegi i udział turystów 

zagranicznych w liczbie turystów ogółem, 

 aktywność jednostek samorządu terytorialnego – lokata 23 (w 2009 roku lokata 

15) w komponencie brane były pod uwagę: dochody własne na jednego mieszkańca, 

wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca, fundusze unijne w latach 2007-2013 na 

jednego mieszkańca, wydatki na obsługę długu publicznego na 1000 zł dochodów 

budżetu ogółem.  

 

Lokata globalna w rankingu powiatów w 2013 roku 19 miejsce, w 2009 - 10 miejsce. 
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IV. ANALIZA SWOT  
Zasadniczym celem strategicznym każdej jednostki samorządu terytorialnego jest 

zapewnienie jak najlepszego poziomu życia swoim mieszkańcom, dzięki wykorzystaniu 

zasobów regionu, w którym żyją. Efektywność realizacji tego celu wymaga dokonania 

właściwej oceny potencjału, wybrania kierunków rozwoju oraz spełnienia przez gminę/powiat 

określonej misji. 

 

Istota analizy SWOT, której nazwa pochodzi od pierwszych liter wyrazów, tj.: 

 Strength - silne strony,  

 Weaknesses – słabe strony, 

 Opportunities – szanse,  

 Threats – zagrożenia,  

 

Analiza SWOT sprowadza się do oceny zasobów społeczno-ekonomicznych danej 

jednostki w świetle szans i zagrożeń pojawiających się w jej otoczeniu. 

 

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego poszczególne grupy czynników rozumiane 

są jako:  

 silne strony, czyli wewnętrzne czynniki pozytywne: to głównie unikalne zasoby, 

wartości, umiejętności oraz inne aspekty odróżniające dany samorząd terytorialny od 

pozostałych jednostek, szczególnie tych sąsiadujących.  

 słabe strony, czyli wewnętrzne czynniki negatywne, do których należą atrybuty 

funkcjonowania jednostki zmniejszające jej sprawność, skuteczność czy dynamikę 

rozwoju 

 szanse, czyli zewnętrzne czynniki pozytywne, to wszystkie procesy zachodzące  

w bliższym lub dalszym otoczeniu jednostki, które mogą w przyszłości wpłynąć 

pozytywnie na jej rozwój,  

 zagrożenia, czyli zewnętrzne czynniki negatywne, do których należą wydarzenia  

i procesy zachodzące w otoczeniu jednostki, mające negatywny wpływ na jej 

działalność. 

 

Analiza SWOT dla Powiatu Łukowskiego została przeprowadzona w trakcie warsztatów 

strategicznych w 10  obszarach strategicznych: 

 EDUKACJA PUBLICZNA 

 PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

 POMOC SPOŁECZNA 

 INFRASTRUKTURA DROGOOWA I KOMUNIKACYJNA 

 KULTURA I TURYSTYKA 

 PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 

 PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 

 SFERA GOSPODARCZA 

 PROMOCJA POWIATU 

 SFERA ZARZĄDZANIA ROZWOJEM LOKALNYM 

 

Wykonana w ten sposób analiza SWOT może mieć zastosowanie między innymi  

w formułowaniu tzw. przewag strategicznych w działalności jednostki samorządu 

terytorialnego. Można bowiem wyróżnić cztery podstawowe warianty strategiczne, tj.:  
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1. Strategia SO (agresywna), której celem jest wykorzystanie szans będących  

w otoczeniu jednostki, bazując na jej mocnych stronach. Jest to więc strategia 

dynamicznego, często skokowego rozwoju, przejawiająca się między innymi  

w wysokim wzroście inwestycji, wysokiej absorpcji środków unijnych dzięki pracy  

i zaangażowaniu pracowników urzędu;  

 

2. Strategia WO (konkurencyjna), której celem jest przezwyciężenie słabości bądź ich 

uniknięcie poprzez wykorzystanie możliwości pojawiających się w otoczeniu, np. 

zmniejszenie poziomu zadłużenia, współpraca z innymi samorządami, wykorzystanie 

środków unijnych; 

 

3. Strategia ST (konserwatywna), rozumiana jako wykorzystywanie mocnych stron 

danego samorządu terytorialnego w celu zminimalizowania bądź uniknięcia zagrożeń,  

np. wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego, opracowanie właściwego planu 

zagospodarowania przestrzennego;  

 

4. Strategia WT (defensywna), która polega na ograniczaniu wewnętrznych słabości 

oraz unikaniu potencjalnych zagrożeń ze strony otoczenia, np. reorganizacja struktur 

samorządowych w celu redukcji kosztów, ograniczenie wydatków inwestycyjnych  

i dalszego zadłużania się.  

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz strategicznych, w tym analizy SWOT oraz  

w oparciu o wyniki warsztatów z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności wynika,  

iż Powiat Łukowski w przyszłym okresie powinien przyjąć strategię agresywną. 

 

 

W dalszej części opracowania - tabelaryczna prezentacja wyników przeprowadzonych 

warsztatów strategicznych, dotyczących analizy SWOT. 
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WYNIKI ANALIZY  SWOT – POWIAT ŁUKOWSKI 

 

EDUKACJA PUBLICZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Wysoki poziom kształcenia 

 Dobrze zorganizowana sieć szkól 

 Kompetentna kadra pedagogiczna 

 Dobra baza kształcenia ogólnego 

 Projekty partnerskie z uczelniami wyższymi 

 Udział szkól w projektach edukacyjnych 

 Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 

 Dostępność komunikacyjna szkół 

 Sprawne zarządzanie oświatą 

 Miejsca dostosowane do osób 

niepełnosprawnych 

 Podejmowanie różnorodnych działań 

profilaktycznych (dotyczących narkomani, 

alkoholizmu i przemocy) 

 Uniwersytet III wieku 

 Kluby zainteresowań dla osób nie uczących 

się 

 Potrzeba modernizacji szkół 

 Spadek liczby uczniów 

 Rozbieżność między potrzebami 

pracodawców, a preferencjami 

kształcenia uczniów 

 Niskie wynagrodzenia 

 Słaba promocja zawodów 

technicznych 

 Brak możliwości zagwarantowania 

stażu przez lokalnych przedsiębiorców 

 słaba promocja szkolnictwa 

zawodowego 

 Niewystarczające wyposażenie szkół        

zawodowych w zakresie kształcenia 

zawodowego 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Zaawansowane plany utworzenia 

Powiatowego Centrum Kształcenia 

Zawodowego 

 Zahamowanie skutków niżu demograficzne-

go poprzez poprawę jakości edukacji 

 Współpraca szkół z pracodawcami 

 Realizacja międzynarodowych projektów 

międzynarodowych  

 Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku 

pracy 

 

 Narastające zjawisko emigracji 

młodych ludzi 

 Niż demograficzny 

 Konkurencja ze strony szkół nie 

publicznych 

 

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Dobra kondycja SP ZOZ  w Łukowie 

 Funkcjonowanie Studium Medycznego  

w Łukowie 

 Dostępność świadczeń medycznych w 

ramach POZ poprzez lokalne ośrodki 

zdrowia  i nowe inicjatywy pomocy 

medycznej 

 Realizacja na terenie powiatu programów 

profilaktycznych i promujących zdrowy styl 

życia  

 Niewystarczająca liczba specjalistów i 

poradni specjalistycznych 

 Słaba promocja zdrowego trybu życia 

 Brak wyposażania specjalistycznego, 

szpitali  

i przychodni (rezonans) 

 Niewystarczająca liczba kontraktów z NFZ 

 Przestarzała infrastruktura i niskie nakłady 

finansowe na ochronę zdrowia 

 Mała ilość konkretnych badań 
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 Dobry dostęp do opieki zdrowotnej (lekarza 

pierwszego kontaktu) 

 Dobrze funkcjonujące Poradnie Pomocy 

Nocnej i Świątecznej 

profilaktycznych w określonych grupach 

społecznych 

 Brak na terenie powiatu placówki dla osób 

ciężko i obłożnie chorych 

 Brak opieki geriatrycznej 

 Słaby system opieki środowiskowej 

(pielęgniarki,  położne środowiskowe) 

 Brak środków finansowych samorządu 

powiatowego na realizację programów 

profilaktycznych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Środki zewnętrzne na modernizację i 

poprawę dostępności infrastruktury ochrony 

zdrowia 

 Zakup specjalistycznego sprzętu 

diagnostycznego 

 Budowa lądowiska dla helikopterów 

 Realizacja projektów promujących zdrowy 

styl życia i aktywność fizyczną 

 Wspieranie organizacji społecznych 

zajmujących się promocją zdrowia 

 Dostosowanie infrastruktury SP ZOZ do 

wymagań UE 

 

 Starzenie się społeczeństwa 

 Brak szkoleń dla asystentów osoby starszej 

 Brak środków na zakup sprzętu 

specjalistycznego 

  

 

 

POMOC SPOŁECZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Efektywna działalność instytucji pomocy 

społecznej (MOPS, PCPR) 

 Odpowiednie zaplecze techniczne placówek 

pomocy społecznej 

 Funkcjonowanie Rzecznika Praw 

Konsumenta 

 Powstanie zakładów Aktywizacji 

Zawodowej 

 Funkcjonowanie zakładów terapii 

zawodowej 

 Realizacja projektów z udziałem środków 

UE  przez ośrodki pomocy społecznej  

 Mała liczba organizacji pozarządowych 

działających w sferze pomocy społecznej 

 Mała ilość rodzin zastępczych, brak rodzin 

zastępczych zawodowych, brak rodzinnych 

domów dziecka  

 Mała liczba mieszkań socjalnych 

 Niewystarczające zasady finansowania i 

zasoby kadrowe do obsługi osób w 

najcięższej sytuacji życiowej 

 Zbyt wysokie koszty funkcjonowania 

pomocy społecznej 

 Słabe wsparcie rodzin dysfunkcyjnych 

 Duża ilość barier architektonicznych dla 

niepełnosprawnych 

 Brak dziennych ośrodków opieki dla osób 

starszych 

 Brak dobrze rozwiniętego systemu 

monitorowania losów i pomocy 

wychowanków OPS-ów 

 Niewystarczające środki na pomoc 

najuboższym rodzinom  
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SZANSE ZAGROŻENIA 

 Zwiększenie pomocy socjalnej w ramach 

OPS 

 Wsparcie dla osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej (edukacja, 

wypracowanie właściwych norm i postaw, 

wzrost świadomości) 

 Przeorganizowanie placówek pomocy 

społecznej w mniejsze  

 Przystosowanie infrastruktury dla osób 

niepełnosprawnych  

 Uruchomienie systemu bezpłatnych porad 

prawnych 

 Pozyskanie środków na utworzenie 

dziennych ośrodków opieki dla osób  

starszych i niepełnosprawnych 

 Efekty funkcjonowania Karty Dużej 

Rodziny (ogólnopolskiej i lokalnej) 

 

 Malejące nakłady finansowe na pomoc dla 

osób niepełnosprawnych 

 Wzrastające koszty utrzymania placówek 

pomocy        społecznej 

 Wzrastająca liczba osób oczekujących na 

pomoc 

 Malejąca liczba urodzeń dzieci (starzejące 

się      społeczeństwo) 

 Malejąca liczba klubów dla seniorów 

 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNIKACYJNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Korzystne położenie miasta powiatowego 

w stosunku do gmin 

 Rozwinięta sieć dróg gminnych i 

powiatowych 

 Dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo 

PKS 

 Polepszająca się jakość nawierzchni dróg 

 Dobra współpraca gmin i powiatu  

 Koncesjonowany transport zbiorowy 

 Węzeł kolejowy w Łukowie (sieć linii 

kolejowych) 

 Słaba jakość nawierzchni dróg (np. 

krajowych) 

 Brak chodników i ciągów rowerowych 

 Zły stan drogi krajowej Łuków – Siedlce, 

Łuków- Żelechów  

 Postępujący spadek liczby kursów na 

liniach nierentownych 

 Brak spójnej polityki drogowej 

 Brak wschodniej obwodnicy Łukowa 

 Przedłużający się remont wiaduktu na ul. 

Międzyrzecznej 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Możliwość wykorzystania środków unijnych 

 Stworzenie dobrego systemu powiatowego 

transportu zbiorowego 

 Dostosowanie możliwości dróg dla potrzeb 

potencjalnych inwestorów 

 Partnerstwo Publiczno- Prywatne 

 Budowa wschodniej obwodnicy Łukowa 

 Modernizacja węzła kolejowego Łuków- 

Lublin 

 Planowana budowa autostrady A2 w pobliżu 

Powiatu 

 

 Zły stan infrastruktury drogowej 

stanowiącej zagrożenie dla 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 

powstrzymujący rozwój gospodarki i 

turystyki 

 Zmniejszenie zainteresowania 

potencjalnych inwestorów 

 Ograniczone środki na budowę i 

modernizację dróg 

 Zwiększająca się liczba pojazdów 
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KULTURA I TURYSTYKA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Nowe i nowoczesne Kino Łuków 

 Bogate zaplecze sportowe 

 Rezerwat Jata i Topór 

 Złoża amonitów 

 Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków 

 Rozwinięta sieć szlaków rowerowych 

 Muzea i miejsca pamięci narodowej ( 

pomniki i mogiły żołnierzy) 

 Promocja działań kulturalnych 

 Zespół Pieśni i Tańca „Łukowiany” 

 Muzeum Regionalne w Łukowie 

 Upamiętnianie miejsc wydarzeń 

historycznych 

 Artyści i twórcy zrzeszeni w organizacjach 

pozarządowych 

 Rozbudowa działalności organizacji w 

zakresie kultury i kultury fizycznej 

 Aktywny styl życia mieszkańców powiatu 

 Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 

 

 Ograniczone środki finansowe na 

zajęcia sportowe dla dzieci 

 Słaba oferta sportowa skierowana do 

ludzi starszych 

 Niewykorzystany potencjał amonitów 

 Niewystarczająca opieka gmin nad 

zabytkami  na terenie powiatu 

 Brak obiektów sportowych do sportów i 

rekreacji wodnej 

 Brak środków finansowych na 

rekonstrukcje obiektów zbytkowych i 

długofalową opiekę nad nimi 

 Nieuregulowany stan prawny 

niektórych obiektów 

 Słabo rozwinięta infrastruktura i 

oznaczenie szlaków turystycznych i 

rowerowych 

 Brak taniej bazy noclegowej 

 Brak przewodników turystycznych 

 Niewystarczające wsparcie twórców 

lokalnych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Możliwość wykorzystania walorów 

turystycznych związanych z amonitami 

 Rozwój turystyki w oparciu o postać  H. 

Sienkiewicza 

 Rewitalizacja zalewu „Zimna Woda” szansą 

dla rozwoju turystyki powiatu 

 Utworzenie Centrum Kultury H. Sienkiewicza 

 Organizacja imprezy promującej walory 

lokalne - promocja jej w całym województwie 

 Budowa wioski tematycznej 

 Tworzenie muzeów wirtualnych, 

multimedialnych 

 Modernizacja zabytków przez samorządy 

 

 Niszczejące obiekty zabytkowe- utrata 

dóbr kulturowych 

 Nieuregulowana forma prawna 

zabytków prowadząca do degradacji i 

niszczenia tych obiektów 

 Słaby mecenat nad twórcami kultury  
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PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Duża ilość firm świadczących usługi 

geodezyjne i kartograficzne 

 Dynamiczny rozwój rynku nieruchomości 

 Dobre funkcjonowanie firm budowlanych i 

remontowych 

 Działania zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, prawidłowa 

gospodarka leśna  

 Funkcjonowanie „GEOPORTALU” 

 Termomodernizacja obiektów 

 Znaczne zasoby leśne podlegające ochronie 

 

 Zbyt kosztowna obsługa geodezyjna 

 Brak szczegółowej inwentaryzacji 

działek 

 Zbyt wolny rozwój szybkiej sieci 

internetowej spowodowany 

utrudnieniami geodezyjnymi 

 Uciążliwość dla mieszkańców Łukowa 

działającej oczyszczalni ścieków 

 Lokalizacja obiektów użyteczności 

publicznej niekorzystna dla petentów 

 Rozdrobnienie gospodarstw rolnych i 

ich mała powierzchnia (średnia w 

powiecie to 7ha) 

 Funkcjonowanie obszaru Natura 2000 

ograniczającego inwestycje 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Rozwój edukacji w zakresie geodezji i 

kartografii na poziomie szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego 

 Dalszy intensywny rozwój  branży rolniczej, 

spożywczej i przetwórstwa mięsnego 

 Poprawa estetyki obiektów użyteczności 

publicznej 

 Scalanie gruntów 

 Wdrożenie tzw. E- geodezji 

 Wdrażanie instalacji OZE w oparciu o 

najnowsze technologie np. rozwój 

fotowoltaiki i systemów solarnych 

 Rozwój paliw  „zielonych”- biomasy 

 Rewitalizacja zbiorników wodnych 

 Wykorzystanie obszarów „Natura 2000” do 

projektów edukacyjno-rekreacyjnych 

 Opór ze trony mieszkańców 

dotyczących podejmowania decyzji 

geodezyjnych 

 Malejący rynek zbytu artykułów 

rolnych 

 Brak planów zagospodarowania gmin , 

a tym samym możliwości powstania 

zakładów produkcji rolno- spożywczej 

 Niekorzystna lokalizacja zakładów 

mięsnych Łuków na terenie miasta 

Łuków 

 Brak rozwiązań „skandynawskich” np. 

odpłatnej zbiórki opakowań „PET” 

 

 

PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Wysoka wykrywalność przestępstw 

 Dobrze funkcjonujące PSP i OSP 

 Wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu 

 Współpraca KPP z gminnymi jednostkami 

oświatowymi 

 Dobrze rozwinięta sieć OSP na terenie 

powiatu- wyposażenie PSP i OSP w kilka 

specjalistycznych wozów 

 Przeszkolenie uczniów w zakresie pierwszej 

 Słaba współpraca KPP z placówkami 

oświatowymi  

 Słabe przygotowanie w zakresie 

obrony cywilnej 

 Brak ćwiczeń prewencyjnych 

prowadzonych przez PSP dla OSP 

 Niewystarczająca liczba zbiorników 

retencyjnych 

 Dzikie wysypiska śmieci (niska 

świadomość ekologiczna obywateli) 
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pomocy 

 Dobra współpraca samorządów lokalnych z 

Policją i strażą pożarną 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Możliwość sfinansowania infrastruktury ze 

środków UE 

 Podjęcie działań związanych z lepszym 

przygotowaniem ludności do obrony cywilnej 

 Wsparcie finansowe działań OSP 

 Kształtowanie postaw mających na celu 

ochrony życia, zdrowia i środowiska 

 Zwiększenie środków budżetowych na 

popraw funkcjonowania Policji 

 

 Rozwój tzw. szarej strefy 

 Zagrożenie kulturowe ze strony 

imigrantów  

 

SFERA GOSPODARCZA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Powstawanie nowych zakładów pracy 

 Możliwość dostosowania oferty edukacyjnej 

do zmieniającego się rynku pracy 

 Uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości 

 Pozyskiwanie środków na aktywizację 

zawodową mieszkańców powiatu 

 Bardzo dobre położenie względem dużych 

rynków pracy 

 Niska stopa bezrobocia na tle całego 

województwa 

 Funkcjonowanie Podstrefy Łuków 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN 

na terenie miasta Łuków i gminy Łuków  

 

 Niski poziom wynagrodzeń 

 Migracja młodych i wykształconych 

ludzi  

 Brak atrakcyjnej oferty dla absolwentów 

szkół zawodowych 

 Specyfika gospodarcza powiatu- 

dominacja strefy przetwórczej i 

chłodniczej 

 Słabo rozwinięta sieć bazy turystycznej 

 Słaba infrastruktura drogowa  

 Niska jakość wykształcenia w ramach 

praktyk zawodowych 

 Słaba promocja zawodów poszukiwanych 

na rynku pracy 

 Duża odległość od aglomeracji miejskich 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Pozyskanie środków UE na kształcenie 

zawodowe  

 Dostosowanie kierunków kształcenia  do 

potrzeb lokalnego rynku pracy 

 Współpraca na linii samorząd- szkolnictwo- 

biznes 

 Podwyższenie świadomości znaczenia 

kształcenia zawodowo- praktycznego 

 Powiązanie jakości pracy z wynagrodzeniem 

 Stworzenie „komisji trójstronnej” 

pracodawca- szkoła- urząd pracy 

 Większe zaangażowanie Rady ds. 

Zatrudnienia i Przeciwdziałania Bezrobociu 

 Rozwój dotychczasowej współpracy z 

pracodawcami 

 Migracja młodych wykształconych ludzi 

 Przepisy prawne utrudniające 

prowadzenie działalności gospodarczej 

 Brak planu zagospodarowania w 

gminach, zbyt opieszałe działania 

urzędów odpowiedzialnych za 

wydawanie decyzji budowlanych 

 Słabe zainteresowanie pracą legalną 

przez osoby bezrobotne 

 



Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 

 

 Starostwo Powiatowe w Łukowie | Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego   

125 
 

 

PROMOCJA POWIATU 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Powiat Łukowski - miejsce urodzenia 

Henryka Sienkiewicza 

 Unikatowe występowanie amonitów 

 Liczne wydarzenia historyczne na Ziemi 

Łukowskiej 

 Czyste środowisko- unikatowe walory 

turystyczne 

 Prężnie działający wydział promocji 

 Promocja powiatu poprzez dobrze 

prosperujące przedsiębiorstwa (np. zakłady 

mięsne) 

 Publikacja spotu promującego w TV 

ogólnopolskiej 

 Strategia promocji powiatu 

 Produkt turystyczny 

 

 Słabo rozwinięta sieć gospodarstw 

agroturystycznych 

 Brak ośrodków rekreacyjnych i 

wypoczynkowych 

 Brak punktów informacji turystycznej 

 Słabo rozwinięta baza noclegowa i 

gastronomiczna 

 Brak informacji w Internecie na temat 

atrakcji turystycznych 

 Niewystarczająca ilość ścieżek 

rowerowych 

 Brak punktu obsługi interesanta w 

podziale na specyfikę obsługi  

 Brak partnerstwa z innymi samorządami 

lokalnymi w zakresie wspólnej 

promocji 

 Zbyt mało środków na promocję i 

współpracę 

 Słaba promocja istniejących 

przedsiębiorstw na terenie powiatu 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Popularyzacja postaci Henryka Sienkiewicza 

na różnych polach działania 

 Rozwój bazy noclegowej  w formie 

agroturystyki 

 Budowa bazy sportowo- rekreacyjnej 

 Wspólne aplikowanie o środki UE w oparciu 

o potencjał regionu (złoża amonitów i pamięć 

H. Sienkiewicza itp.) i realizacja projektów 

 Budowa bazy gastronomicznej w oparciu o 

istniejącą infrastrukturę 

 Lepsze wykorzystanie szkół do promocji 

powiatu 

 Promocja ziemi Sienkiewicza w mediach 

regionalnych i ogólnopolskich 

 Budowa Ośrodka Edukacyjnego przy 

rezerwacie Jata 

 Działania ukierunkowane na promocję 

produktu turystycznego w wymiarze 

ogólnopolskim 

 Cykliczne imprezy organizowane przez 

muzea na terenie powiatu 

 Pozyskanie środków na utworzenie Centrum 

Kultury Sienkiewiczowskiego w Woli 

Okrzejskiej 

 Tworzenie partnerstw z innymi samorządami 

 Malejące środki finansowe na promocje 

 Słaby rozwój bazy sportowo- 

turystycznej 

 Zaprzepaszczenie szansy na rozwój 

turystyki poprzez niewykorzystanie 

potencjału naturalnego i infrastruktury 

 Lepsza oferta promocyjna innych 

sąsiednich powiatów 
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w celu wspólnej promocji 

 

 

SFERA ZARZĄDZANIA ROZWOJEM LOKALNYM 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Aktywność NGO w powiecie (ciekawe 

inicjatywy, wiele inicjatyw, różnorodna 

tematyka) 

 Działalność LGD w powiecie 

 Działalność na terenie powiatu Klubu BCC 

 Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi 

Łukowskiej 

 Otwarte konkursy ofert dla NGO na realizację 

zadań publicznych 

 Dobra współpraca JST z NGO 

 

 

 Małe możliwości obsługi petentów  

w systemie informatycznym 

 Nierozwinięta działalność partnerstw      

publiczno-prywatnych 

 Mała partycypacja społeczności 

lokalnej 

 Zbyt mała ilość środków 

przeznaczonych na działalność organizacji 

pozarządowych  

i wsparcie aktywności społecznej 

 Niewystarczające zaplecze do 

działalności NGO 

 Niewystarczająca promocja  

i współpraca z Wydziałem Promocji  

i z innymi jednostkami 

 Niski stopień upowszechnienia idei 

samorządowej 

 Nieobecność w portalach 

społecznościowych 

 Słaba aktywność radnych powiatu  

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Nowa perspektywa finansowa (środki UE) 

 Realizacja wspólnych przedsięwzięć 

samorządu  

i organizacji pozarządowych 

 Powstanie punktów konsultacji dla NGO 

 Przyspieszenie załatwiania formalności  

w urzędach np. przez Internet  

 Powołanie organizacji: Powiatowe Forum 

Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Łukowskiego 

 Lepsze wykorzystanie przepisów które 

umożliwiają samorządom zlecanie części 

zadań organizacjom pozarządowym 

 Aktywizacja społeczności lokalnej 

 Niewystarczająca ilość zewnętrznych 

środków dla działalności NGO 

 Skomplikowane procedury zdobywania 

środków UE 
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V. WNIOSKI I REKOMENDACJE  
  

 Istotą planowania strategicznego Powiatu Łukowskiego jest podniesienie standardu 

życia mieszkańców. Strategiczne działania mające na celu rozwój Powiatu Łukowskiego 

powinny zmierzać w kierunku podniesienia jakości życia mieszkańców i stworzenia 

odpowiedniej bazy dla rozwoju przedsięwzięć związanych z rozwojem rolnictwa, gospodarki 

i turystyki. Diagnoza sytuacji Powiatu Łukowskiego oraz przeprowadzona analiza SWOT, 

wskazuję na to, że obecnie główny nacisk należy położyć na gospodarkę, w tym turystkę  

i społeczeństwo.  

 Powiat Łukowski posiada korzystne położenie administracyjne i komunikacyjne. 

Przez Łuków przebiega najważniejsza obecnie transeuropejska magistrala kolejowa Lizbona-

Berlin-Warszawa-Moskwa-Władywostok. Łuków spełnia również ważną funkcję 

regionalnego węzła komunikacyjno-transportowego. W mieście zbiega się 6 kierunków dróg 

krajowych o znaczeniu regionalnym i 5 kierunków linii kolejowych (w kierunku Warszawy, 

Lublina, Terespola, Dęblina, Pilawy). Środowisko przyrodnicze obszaru powiatu odznacza się 

dobrym stanem i wysokimi walorami, w tym dla wykorzystania na potrzeby turystyki  

i rekreacji. Na terenie powiatu znajdują się znaczne zasoby leśne, które podlegają ochronie – 

Lasy Łukowskie, objęte ochroną w formie Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Na atrakcyjność powiatu wpływa, także występowanie obszarów Natura 2000, które obejmują 

ochroną naturalne siedliska oraz obszary specjalnej ochrony ptaków. Powiat jest obszarem  

o dużej zasobności w wody powierzchniowe. Powiat nie jest zasadniczo zagrożony 

ekologicznie, ale wymaga dalszych działań w zakresie ochrony wód (ścieki komunalne, 

przemysłowe i zanieczyszczenia rolnicze) oraz powietrza atmosferycznego. Wysokie walory 

przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe predysponują obszar powiatu do rozwoju różnych 

form turystyki i rekreacji, w tym turystyki pieszej i rowerowej, wypoczynku świątecznego, 

agroturystyki oraz turystyki krajoznawczej.  

Na obszarze powiatu znajdują się liczne zabytki kultury, które stanowią bazę rozwoju 

turystyki krajoznawczej, w tym obiekty architektury sakralnej i świeckiej, zespoły parkowe. 

Atrakcje turystyczne na terenie Powiatu Łukowskiego co roku przyciągają  dużą liczbę 

turystów, świadczy o tym liczba turystów korzystających z noclegów w 2014 roku.  

W analizowanym okresie liczba turystów zagranicznych wzrosła 4 – krotnie w porównaniu do 

roku bazowego (2007). Głównym celem działań w zakresie turystyki powinno być zachęcenie 

turystów do dłuższego pozostania w Powiecie Łukowskim m. in. poprzez zwiększenie ilości 

imprez kulturalnych i sportowych, rozbudowie bazy hotelowo-gastronomicznej, zwiększanie 

atrakcyjności turystycznej poprzez tworzenie wiosek tematycznych, centrum kultury, 

wykorzystując postać znanego pisarza H. Sienkiewicza. 

W Powiecie Łukowskim głównym problemem rozwoju turystyki jest słaba 

koordynacja działań turystycznych w skali gmin i powiatu oraz  brak lokalnej organizacji 

turystycznej skupiającej wszystkie podmioty związane z turystyką. Aby przyciągnąć większą 

liczbę turystów należy dołożyć większych starań w promowaniu imprez na szczeblu 

wojewódzkim, a nawet krajowym. Należy również rozszerzyć bardzo ubogą obecnie ofertę 

agroturystyczną w powiecie.  Rozwój agroturystyki niesie za sobą ogromne korzyści dla całej 

społeczności wiejskiej, a nie tylko dla rolników, którzy się nią zajmują.  Agroturystyka jest 
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też bodźcem do rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej na wsi, która będzie służyć 

nie tylko turystom, ale przede wszystkim mieszkańcom danej miejscowości.  Powiat 

Łukowski posiada dobre warunki do uprawiania agroturystyki. Nie rozwija się tam na wielką 

skalę turystyka masowa, przez co możliwy jest odpoczynek w ciszy i spokoju, w oderwaniu 

od wielkich skupisk ludzkich. Za rozwojem agroturystyki przemawiają również doskonałe 

walory przyrodnicze oraz antropogeniczne.  

 Powiat charakteryzuje się stosunkowo korzystnym układem osadniczym. Pod 

względem liczby gmin zajmuje 6 lokatę w woj. lubelskim. Liczba ludności w powiecie 

wynosi 108 911 osób. Porównując dane dotyczące liczby ludności Powiatu Łukowskiego  

w latach 2007-2014 można stwierdzić, iż liczba ludności  w powiecie ulega wahaniom,  

z tendencją malejącą, która utrzymuje się od 2011 roku. Jednak w porównaniu do roku 

bazowego liczba ludności wzrosła o 914 osób. Analiza zasobów ludzkich na terenie Powiatu 

Łukowskiego wykazuje, że sytuacja demograficzna ludności powiatu jest korzystniejsza niż  

w Woj. Lubelskim i w Polsce.  

Od 2007 roku w powiecie utrzymuję się dodatni przyrost naturalny, co wyróżnia 

powiat wśród innych jednostek terytorialnych Woj. Lubelskiego. Powiat Łukowski należy do 

słabo zurbanizowanych, a gęstość zaludnienia jest niższa niż w Podregionie Puławskimi i 

Województwie Lubelskim. Przyczyną wzrostu liczby ludności jest dodatni przyrost naturalny, 

a spadku - migracje wewnętrzne i zewnętrzne.  Powodem migracji jest wysokie bezrobocie i 

brak perspektyw dla młodych, którzy w poszukiwaniu lepszego życia opuszczają granicę 

powiatu, a nawet kraju. Rynek pracy w Powiecie Łukowskim jest rozdrobniony, składa się na 

niego przede wszystkim handel, rolnictwo i budownictwo. Istniejące firmy są niewielkie i 

zatrudniają tylko kilka osób. Bezrobocie w powiecie utrzymuje się na wysokim poziomie. W 

Powiecie Łukowskim, w skład którego wchodzą dwa miasta, udział osób zamieszkujących 

tereny wiejskie w ogóle bezrobotnych jest bardzo wysoki. Duży udział wśród bezrobotnych 

mają, także osoby  długotrwale bezrobotne, bez wykształcenia średniego, przede wszystkim w 

wieku 18-34 lata. Zjawisko długotrwałego bezrobocia jest jednym z poważniejszych 

problemów w Powiecie Łukowskim. Stopa bezrobocia  w powiecie wynosi  10,7 i jest niższa 

niż w Podregionie Puławskim i Woj. Lubelskim.  

Sposobem na rozwiązanie problemu bezrobocia wśród absolwentów i osób w wieku 

18-29 może stać się szerszy udział pracodawców w realizacji staży i praktyk. Kierunki 

kształcenia powinny być dostosowane do potrzeb rynku pracy. W ocenie szkolnictwa 

zawodowego należy pamiętać, że poza kierunkami kształcenia niezwykle istotna jest jakość 

kształcenia zapewniająca absolwentom szeroko rozumiane kompetencje pożądane przez 

pracodawców. Pomoc społeczna w Powiecie Łukowskim realizowana jest za pośrednictwem 

gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz miejskiego ośrodka pomocy społecznej. 

Najczęstszym powodem przyznania pomocy publicznej jest ubóstwo. Przyczyną tak dużej 

liczby ubogich w powiecie są niskie kwalifikacje osób bezrobotnych oraz małe umiejętności 

w zakresie poszukiwania pracy. 

Część mieszkańców powiatu boryka się z problemami społecznymi. Bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego to główne powody przyznawania 

pomocy społecznej w powiecie. W związku z tym nie można zaniechać realizacji projektów 

edukacyjnych i profilaktycznych, w tym realizowanych przy wsparciu środków unijnych. Na 
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terenie Powiatu Łukowskiego znajduje się wiele instytucji i organizacji pozarządowych 

działających w obszarze pomocy społecznej. Powiat za pośrednictwem Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie zajmuje się nadzorem nad 2 Domami Pomocy 

Społecznej i 3 placówkami specjalistycznymi. Na terenie powiatu brak jest jednak dziennych 

ośrodków opieki dla osób starszych. W powiecie pomimo dużej ilości zakładów opieki 

zdrowotnej zauważalna jest ograniczona dostępność do specjalistycznej opieki służby 

zdrowia w ramach NFZ.   

Przestarzała infrastruktura ochrony zdrowia i brak specjalistycznego wyposażenia to 

jeden z największych problemów służby zdrowia w Powiecie Łukowskim. Starzenie się 

społeczeństwa wymagać będzie tworzenia innych obiektów służby zdrowia skierowanych na 

obsługę osób w podeszłym wieku tj. domy pomocy społecznej, domy spokojnej starości, 

centrum rehabilitacyjne czy hospicja.  Niezbędne jest zatem podjęcie wszelkich działań 

poprzez pozyskanie środków zewnętrznych na modernizację i poprawę dostępności 

infrastruktury ochrony zdrowia oraz zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. 

 Infrastruktura szkolna w powiecie jest w dobrym stanie i dostosowana jest wielkością 

do ilości uczęszczających do niej uczniów. Szkoły posiadają szeroki zakres oferty 

edukacyjnej, także dla osób niepełnosprawnych. W szkołach pracuje wysoko 

wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Uczniowie szkół biorą czynny udział w życiu 

społeczności lokalnej. Przy szkołach funkcjonują salę gimnastyczne oraz boiska sportowe. 

Baza sportowa na terenie powiatu jest rozbudowa. Na terenie powiatu  w 2014 roku działało 

66 klubów sportowych. Na bazę sportową składa się 155 obiektów sportowych (stadiony 

sportowe, boiska sportowe, sale gimnastyczne, pływalnie, w tym jedna kryta, 8 obiektów 

lekkoatletycznych oraz 9 innego typu obiektów sportowych). 

 Powiat Łukowski jest powiatem typowo rolniczym. Użytki rolne stanowią 72,0 % 

powierzchni powiatu, a same grunty orne 53,3 %. Powiat cechuje średni poziom lesistości 

23,2 %. W porównaniu do Podregionu Puławskiego lesistość w Powiecie Łukowskim jest 

niższa. Struktura gospodarki lokalnej wskazuje na jej rolniczy charakter. Powiat 

charakteryzuję się, także małą wielkością gospodarstw rolnych. W 2014 roku w Powiecie 

Łukowskim w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 183 podmiotów gospodarczych. 

Powiat charakteryzuje się niskim poziomem przedsiębiorczości. Wskaźnik przedsiębiorczości  

w powiecie wyniósł 751 i jest znacznie niższy niż w Województwie Lubelskim (799). 

Powodem może być brak wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości i podmiotów ekonomii 

społecznej. W strukturze branżowej działających firm największą grupę stanowią firmy  

z sektora usług (72% ogólnej liczy podmiotów w powiecie). Sferę przemysłową w powiecie 

tworzą zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa o profilu produkcyjno – usługowo – 

handlowym. Według wielkości zatrudnienia zdecydowaną większość stanowią mikro (96,2 

%) i małe przedsiębiorstwa (3,2 %).  

Sektor gospodarczy Powiatu Łukowskiego jest niedoinwestowany. Świadczą o tym 

nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach oraz wartość brutto środków trwałych w 

przedsiębiorstwach. Powiat posiada kompleksowo przygotowane tereny inwestycyjne, które 

zostały przygotowane w ramach unijnego projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności 

inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w 

podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN” zostały doprowadzone do Podstrefy 

sieci wodociągowa i kanalizacyjna, została wybudowana droga wewnętrzna, oświetlenie 
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drogi, kanalizacja teletechniczna, ogrodzenie terenu oraz system odprowadzania wód z terenu. 

Podstrefa ma również dostęp do gazu ziemnego i energii elektrycznej. Istniejąca sieć 

kolejowa i układ drogowy stwarza możliwość bezpośredniego dojazdu do wielu miejscowości 

i może być elementem sprzyjającym rozwojowi społeczno-gospodarczemu powiatu, ale 

wymaga to wprowadzenia usprawnień i inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną. 

Głównym problemem powiatu, pomimo przeprowadzenia szeregu inwestycji w tym 

zakresie jest niski stopień wyposażenia terenów wiejskich w sieć kanalizacyjną. W celu 

uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie, uzupełnienia uzbrojenia na terenach 

obecnie nieskanalizowanych, proponuję się rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej. Dzięki tym działaniom poprawi się również stan przyrodniczego wskutek 

ograniczenia niekontrolowanych wycieków z nieszczelnych szamb do gruntu. Pomimo 

poniesienia znacznych nakładów finansowych na infrastrukturę drogową w Powiecie 

Łukowskim, stan jakości dróg jest niezadowalający. Wskazana jest dalsza modernizacja 

istniejących połączeń lokalnych. Sposób obecnego funkcjonowania komunikacji publicznej 

należy uznać jako dobry. Współpraca powiatu z gminami jest satysfakcjonująca. Jednym z 

wielu działań powiatu powinno być wspieranie kierunków rozwoju poprzez rozwój powiązań 

funkcjonalnych poszczególnych gmin ze stolicą Powiatu oraz wykorzystanie potencjału gmin 

w rozwoju całego powiatu. 
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VI. WIZJA - MISJA  -  CEL  GENERALNY  STRATEGII  
 

  

Wizja Powiatu Łukowskiego 

 

Wizją określamy obraz powiatu, jaki chcielibyśmy widzieć w przyszłości, na koniec 

okresu obowiązywania opracowywanej strategii. Wizja jest to stan, do którego dążymy. 

Odpowiada ona na pytania: Co chcielibyśmy osiągnąć? Jaką sytuację chcielibyśmy mieć? 

Wizja wskazuje zasadniczy kierunek działania, pozwala również wyklarować jasność celów, 

stojących przed powiatem. Wizja jest wizualizacją przyszłości, która z założenia motywuje  

jej twórców i odbiorców do działań na rzecz jej realizacji. 

Wizja Powiatu Łukowskiego została wypracowana przez uczestników konsultacji 

społecznych.  

Wybrana wizja przedstawia obraz Powiatu Łukowskiego, jako nowoczesnego, 

przyjaznego dla mieszkańców, turystów i inwestorów obszaru, z rozwiniętą infrastrukturą 

techniczną oraz społeczną. To obszar ludzi wykształconych, aktywnych, przedsiębiorczych  

i otwartych na współpracę. Jednocześnie Powiat Łukowski posiada własny produkt 

turystyczny, kulturalny i promocyjny, który służy do efektywnej promocji społecznej  

i gospodarczej. 

Mieszkańcy Powiatu żyją w miejscu nowoczesnym, bezpiecznym, ustabilizowanym 

gospodarczo, jednocześnie kultywują lokalną tradycję, historię dbają o środowisko naturalne  

i przyrodę. Społeczność jest świadoma dziedzictwa historyczno–kulturowego powiatu, które 

jest atutem, zachęcającym do zainteresowania się nim jako miejscem odpoczynku i rekreacji, 

inwestowania oraz zamieszkania. 

Sformułowana wizja podkreśla, że Powiat Łukowski zamieszkały jest przez ludzi, 

którzy we współpracy z profesjonalną i kompetentną administracją skutecznie podnoszą 

jakość i warunki życia. 

Poniżej sformułowana wizja Powiatu ma charakter marketingowy i służy do 

skutecznej promocji oraz identyfikacji powiatu w skali krajowej i europejskiej, jak również 

utożsamiania się z tym obszarem przez społeczność powiatową.  

 

Wizja Powiatu Łukowskiego: 

 

POWIAT ŁUKOWSKI – LIDER PÓŁNOCNEJ LUBELSZCZYZNY 

 

 

Misja Powiatu Łukowskiego 

 

Ważnym momentem w opracowaniu strategii jest sformułowanie misji,  

czyli głównego przesłania. Misja, jako nadrzędny cel funkcjonowania jest krótkim, 

syntetycznym określeniem docelowego kierunku rozwoju wraz ze sprecyzowaniem 

nadrzędnych wartości. Misja zapowiada ogólny trend rozwojowy, zgodny  

z oczekiwaniami wszystkich zainteresowanych podmiotów, a zwłaszcza mieszkańców. 



Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 

 

 Starostwo Powiatowe w Łukowie | Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego   

132 
 

Misja służy określeniu systemu wartości, jakie przyświecają powiatowi do osiągnięcia 

projektowanego w wizji obrazu powiatu w przyszłości. Misja określa wartości, jakimi 

będziemy się kierowali w celu osiągnięcia wizji. Misja ukierunkowuje na szczegółowe 

działania, definiuje również wewnętrzny klimat działań w powiecie. Misja wyraźnie związana 

jest z odpowiedzią na pytania o sens i istotę naszego działania: Co chcemy osiągnąć? Czyje  

i jakie potrzeby zaspokajamy? Co powoduje, że jesteśmy wyjątkowi? 

 

Misja sformułowana w Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2008-2015 

brzmiała następująco: 

 

ZAPEWNIENIE OPTYMALNEGO ROZWOJU POWIATU ŁUKOWSKIEGO POPRZEZ 

WŁAŚCIWĄ ALOKACJĘ ŚRODKÓW POMIĘDZY MIASTA I GMINY WCHODZĄCE  

W SKŁAD POWIATU I POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

 

Podczas prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020, 

powstała nowa propozycja misji powiatu, która bazuje na misji dotychczas obowiązującej. 

Misja jest publiczną, jawną deklaracją wartości wyznawanych przez członków powiatowej 

wspólnoty samorządowej, które powinny być stałe w okresie jej funkcjonowania. 

Misja i wynikające z niej cele strategiczne Powiatu Łukowskiego zostały 

wypracowane w trakcie procesu konsultacji strategicznych i są kontynuacją ustalonych 

dotychczas kierunków rozwoju powiatu. 

 

Misja Powiatu Łukowskiego  na lata 2016-2020 brzmi: 

 

 

Dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez kreowanie 

zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, w oparciu o potencjał 

oraz walory turystyczne, historyczne i kulturowe powiatu, aktywność 

mieszkańców, rozwój infrastruktury oraz współpracę i skuteczną promocję. 

  

 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju uznaje równorzędną wartość społeczeństwa, 

gospodarki i środowiska naturalnego – nie faworyzuje ani nie degraduje roli żadnego z tych 

trzech elementów, lecz wytycza kierunki ich zrównoważonego rozwoju. Przyjmuje się więc 

założenie, że gospodarka nie może się rozwijać kosztem ludzi i przyrody, człowiek nie może 

rozwijać się kosztem gospodarki i przyrody, ale także przyroda nie może być ważniejsza niż 

człowiek i gospodarka. 

Polityka rozwoju lokalnego winna służyć realizacji tej koncepcji. Polityka rozwoju 

lokalnego rozumiana jest jako świadoma i celowa działalność organów samorządu, 

zmierzająca do systematycznej poprawy konkurencyjności podmiotów gospodarczych  

i poziomu życia mieszkańców oraz wzrostu potencjału gospodarczego regionów, 

przyczyniającego się ostatecznie do rozwoju społeczno – gospodarczego kraju. 
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VII.  CELE  STRATEGICZNE   
 

 Cele strategiczne formułuje się w obszarach priorytetowych – to jest tych aspektach 

życia społecznego i gospodarczego, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia stanu 

rzeczy określonego w celu generalnym strategii odnoszącym się do misji.  

  

Celem generalnym Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego jest:  

 

dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez kreowanie zrównoważonego 

rozwoju społecznego i gospodarczego w oparciu o potencjał i walory turystyczne, 

historyczne i kulturowe powiatu, aktywność mieszkańców, rozwój infrastruktury oraz 

współpracę i skuteczną promocję. 

 

 

Aby ten cel mógł być zrealizowany, należy podjąć interwencję strategiczną w ramach dwóch 

zasadniczych domen rozwojowych: 

 Domena I: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY 

 Domena II: ROZWÓJ SPOŁECZNY 

 

Uzasadnienie domen strategicznych: 

 

Domena I 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY 

 

Powiat Łukowski posiada doskonałą bazę oraz potencjał do kreowania dalszego 

rozwoju gospodarczego. Funkcjonujące podstrefy ekonomiczne oraz powiększające się tereny 

inwestycyjne stanowią ogromne zaplecze do podnoszenia konkurencyjności i atrakcyjności 

inwestycyjnej. Kluczowym determinantem do realizacji tego celu jest efektywna i zakrojona 

na dużą skalę promocja społeczno-gospodarcza. Należy przy tym efektywnie wykorzystać 

wykreowaną markę lokalną powiatu oraz promować istniejący potencjał turystyczny. Biorąc 

pod uwagę specyficzne położenie Powiatu, na styku trzech województw: lubelskiego, 

podlaskiego i mazowieckiego, istotne jest także intensyfikowanie działań polegających  

na promocji firm działających na terenie powiatu, organizowanie wydarzeń gospodarczych  

z udziałem podmiotów biznesowych z tych regionów oraz tworzenie wzajemnych powiązań. 

Skuteczny rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez rozwoju infrastruktury,  

w szczególności poprawy jakości dróg i dostępności komunikacyjnej powiatu. Konieczne jest 

zatem opracowanie powiatowego programu rozwoju sieci drogowej, służącego  

do szczegółowej analizy sytuacji w zakresie stanu dróg powiatowych oraz określającego 

potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, wraz z możliwościami ich finansowania. Biorąc pod 

uwagę walory turystyczne powiatu należy również dołożyć starań zmierzających do rozwoju  

i modernizacji istniejących ciągów pieszo-rowerowych. Przyczyni się to zarówno do poprawy 

atrakcyjności turystycznej, jak również wzrostu poziomu bezpieczeństwa oraz poprawy 

jakości życia mieszkańców.  
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Kreowanie rozwoju gospodarczego powiatu nie może się odbywać bez wpierania 

rozwoju nowoczesnej gospodarki rolnej. Powiat Łukowski posiada duży potencjał w zakresie 

produkcji rolnej. Ważne jest jednak wspieranie sektora rolnego w profesjonalną wiedzą 

rolniczą oraz pomoc w organizowaniu się rolników w grupy producentów. Należy zatem  

w szczególności promować istniejące kierunki kształcenia w zawodach rolniczych  

oraz rozwijać współpracę z instytucjami i organizacjami wspierającymi rolnictwo. 

Rozwiązaniem problemu niskiej dochodowości w rolnictwie jest z kolei promocja 

ekologicznej produkcji rolnej oraz wspieranie rozwoju działalności agroturystycznej. 

Istotnym problemem na terenie Powiatu Łukowskiego jest bezrobocie. Pomimo tego, 

iż należy ono do niższych w Województwie Lubelskim, to jednak w dalszym ciągu istnieje 

zapotrzebowanie na atrakcyjne miejsca pracy. Niezbędne zatem jest w pierwszym etapie 

tworzenie atrakcyjnych kierunków kształcenia, w tym kierunków innowacyjnych, które będą 

odzwierciedlać zapotrzebowanie pracodawców. Należy także rozwijać współpracę  

z przedsiębiorcami  w obszarze organizacji praktyk oraz staży zawodowych. Niezbędna jest 

poza tym promocja i rozpowszechnianie informacji o możliwościach zatrudniania  

za pośrednictwem zarówno instytucji rynku pracy, jak tez innych podmiotów publicznych, 

gospodarczych oraz pozarządowych. Konieczne jest przy tym położenie nacisku na skuteczną 

aktywizację osób bezrobotnych. Częściowym rozwiązaniem problemu zarówno bezrobocia, 

jak też wykluczenia społecznego jest wsparcie tworzenia oraz promocja spółdzielni 

socjalnych. 

 

Domena II 

ROZWÓJ SPOŁECZNY 

 

Kreowanie rozwoju społeczno-gospodarczego nie jest możliwe bez aktywnego  

oraz wykształconego społeczeństwa. Należy zatem położyć nacisk zarówno na jakość  

i efektywność kształcenia, jak i poprawę istniejącej infrastruktury oświatowej. Samorząd 

powiatowy odgrywa w tym zakresie szczególną rolę, ponieważ tworzy podstawy 

profesjonalnego wykształcenia młodzieży pozwalającego zarówno na zdobycie zawodu,  

jak też odpowiednie przygotowanie do dalszej nauki na poziomie wyższym.  

Jakość życia mieszkańców jest zdeterminowana jakością opieki zdrowotnej oraz 

efektywnym wspieraniem osób w trudnej sytuacji życiowej. Istniejący w Polsce system opieki 

zdrowotnej ciągle boryka się z trudnościami finansowymi oraz administracyjnymi. Powoduje 

to często trudności obywateli w dostępie do specjalistycznej i dobrej jakości opieki 

zdrowotnej. Wychodząc naprzeciw tym problemom zadaniem samorządu powiatowego 

powinno być przede wszystkim działanie na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury ochrony 

zdrowia. Biorąc jednak pod uwagę ograniczone możliwości finansowania inwestycji  

z budżetu powiatu, należy dołożyć starań w celu pozyskania na ten cel funduszy 

zewnętrznych. Instytucje powiatowe powinny także podejmować działania na rzecz promocji 

zdrowia i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Nie można przy tym zapominać  

o osobach starszych i wykluczonych, potrzebujących wsparcia.  

 

Powiat przyjazny, to także powiat bezpieczny. Postępujący rozwój cywilizacyjny 

powoduje także narastanie licznych patologii społecznych, w szczególności wśród młodzieży. 
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Do tego dochodzą liczne zagrożenia bezpieczeństwa spowodowane katastrofami naturalnymi 

oraz czynnikami klimatycznymi. Należy zatem przede wszystkim wspierać rozwój 

infrastruktury służb odpowiadających za porządek i bezpieczeństwo publiczne. Ważnym 

instrumentem jest także edukacja i uświadamianie lokalnej społeczności o potencjalnych 

zagrożeniach i przeciwdziałaniu im. Powinno się przy tym wspierać organizacje działające na 

rzecz bezpieczeństwa, takie jak OSP.  

 

Działania rozwojowe Powiatu Łukowskiego powinny być oparte o tzw. rozwój 

zrównoważony. Oznacza to, iż przy ich realizacji nie należy istotnie ingerować w środowisko 

naturalne oraz naruszać jego zasobów. Co więcej, istniejące walory środowiska naturalnego 

oraz potencjał przyrodniczy należy wykorzystać do prowadzenia działań edukacyjnych  

oraz promocji turystycznej powiatu. W celu przeciwdziałania zagrożeniom dla środowiska 

naturalnego, jak również przeciwdziałania niekorzystnym zmiano klimatu, powinno się ciągle 

wpływać na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promować odnawialne 

źródła energii. 

Powiat Łukowski posiada bogate zasoby dziedzictwa historycznego oraz kulturowego. 

Podstawowym elementem tego potencjału są obiekty i dziedzictwo związane z postacią 

Henryka Sienkiewicza. Jednocześnie stan techniczny wielu obiektów jest niezadowalający. 

Poza tym, w zbyt małym zakresie prowadzone są działania marketingowe podmiotów sektora 

publicznego oraz społecznego na rzecz efektywnej promocji walorów powiatu w tym 

obszarze. Należy zatem w większym zakresie promować kulturę i dziedzictwo stosując 

różnorodne narzędzia promocyjno-informacyjne na poziomie lokalnym, regionalnym  

i ogólnopolskim. Kluczowe w tym obszarze są dwa przedsięwzięcia. Po pierwsze utworzenie 

Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej, po drugie zaś utworzenie Parku Rozrywki 

Geoturystyki. Jednocześnie, nie należy zapominać o promocji i wspieraniu artystów  

i twórców lokalnych. Instrumentem ułatwiającym skuteczne realizowanie działań w tej sferze 

jest opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Zabytków. 

 Realizacja powyższych zamierzeń w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego 

na lata 2016-2020 jest zdeterminowana społeczną aktywnością, zaangażowaniem oraz 

rozwojem partnerskiej współpracy międzysektorowej. W proces wdrażania Strategii władze 

Powiatu Łukowskiego powinny zaangażować partnerów społecznych, gospodarczych, jak 

również zacieśnić współpracę z gminami położonymi na tym terenie. Drogą do osiągnięcia 

tego celu jest stymulowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie 

organizacji pozarządowych, promocję wolontariatu oraz rozwój różnorodnych narzędzi 

konsultacji społecznych.  
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Cel generalny Strategii oraz wynikające z niego kierunki rozwoju powiatu, osiągnięty 

zostanie poprzez realizację celów strategicznych. 

 

 

Dla Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016 – 2020  

wyznaczono następujące cele strategiczne: 

 

Domena I 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Cel strategiczny 1:  

Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej powiatu w wymiarze 

regionalnym, krajowym i europejskim poprzez rozwój promocji, stymulowanie 

przedsiębiorczości oraz poprawę infrastruktury turystycznej  

 

Cel strategiczny 2:  

Rozwój infrastruktury technicznej poprzez modernizację i budowę sieci drogowej oraz 

poprawę dostępności komunikacyjnej powiatu 

 

Cel strategiczny 3:  

Wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki rolnej   

 

Cel strategiczny 4:  

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy  

 

Domena II 

ROZWÓJ SPOŁECZNY 

Cel strategiczny 5:  

Rozwój edukacji publicznej poprzez poprawę i rozwój infrastruktury oświatowej  

oraz podniesienie jakości i efektywności kształcenia 

 

Cel strategiczny 6:  

Poprawa stanu zdrowia społeczności powiatu oraz zapewnienie efektywnej pomocy 

społecznej   

 

Cel strategiczny 7:   

Wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

 

Cel strategiczny 8:  

Ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego i przyrody 

 

Cel strategiczny 9:  

Wzrost znaczenia kultury oraz promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego 

powiatu poprzez modernizację obiektów kulturalnych i zabytkowych oraz poprawę 
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dostępności do dóbr kultury 

 

Cel strategiczny 10:  

Stymulowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzrost aktywności 

społecznej mieszkańców, wspieranie rozwoju organizacji społecznych  

oraz usprawnienie polityki informacyjnej powiatu 

 

VIII.  CELE  OPERACYJNE   - KIERUNKI  DZIAŁAŃ 
 

 

 Cele operacyjne stanowią uszczegółowienie celów strategicznych i są podstawą  

dla określenia kierunków działań, co przekłada się w dalszym etapie planowania  

na wyznaczenia szczegółowych zadań do realizacji. W ten sposób cele operacyjne stanowią 

podstawę i uzasadnienie do umieszczania konkretnych zadań w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym oraz programach branżowych. Niektóre cele operacyjne są równoważne  

z celami strategicznymi. 

 

W ramach dwóch domen strategicznych oraz celów strategicznych realizowane będą 

następujące cele operacyjne: 

 

Cele strategiczne oraz cele operacyjne w ramach poszczególnych domen rozwojowych 

 

Domena I 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Cel strategiczny 1: 

Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej powiatu w wymiarze 

regionalnym, krajowym i europejskim poprzez rozwój promocji, stymulowanie 

przedsiębiorczości oraz poprawę infrastruktury turystycznej 

 

Cele operacyjne: 

1.1. Promocja podstref ekonomicznych i terenów inwestycyjnych 

1.2. Nawiązanie i rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie promocji 

społeczno-gospodarczej 

1.3. Poprawa infrastruktury drogowej a także infrastruktury towarzyszącej   

w postaci mostów, przepustów czy odwodnienia  

1.4. Powołanie Zespołu Zarządzania Marką Gospodarczą Powiatu 

1.5. Organizacja wydarzeń gospodarczych z udziałem inwestorów, przedsiębiorców 

z Lubelszczyzny, Mazowsza i Podlasia 

1.6. Promowanie rodzimych przedsiębiorców w dostępnych formach przekazu 

1.7. Organizowanie procesu scaleń gruntów 

1.8. Promocja i aktualizowanie bazy firm działających na terenie powiatu 

1.9. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej 
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1.10. Organizacja wydarzeń promujących powiat. 

 

Cel strategiczny 2: 

Rozwój infrastruktury technicznej poprzez modernizację i budowę sieci drogowej  

oraz poprawę dostępności komunikacyjnej powiatu 

 

Cele operacyjne: 

2.1. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz infrastruktury 

towarzyszącej w postaci mostów, przepustów czy odwodnienia  

2.2. Budowa i modernizacja ciągów pieszo-rowerowych przy drogach publicznych 

2.3. Opracowanie powiatowego programu rozwoju sieci drogowej 

 

Cel strategiczny 3: 

Wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki rolnej 

 

Cele operacyjne: 

3.1. Promocja kierunków kształcenia w zawodach rolniczych 

3.2. Promocja ekologicznych rozwiązań w gospodarce rolnej 

3.3. Promocja agroturystyki 

3.4. Propagowanie tworzenia grup producentów rolnych 

3.5. Nawiązanie lepszej współpracy z ODR-em i izbami rolniczymi w zakresie 

edukacji rolniczej 

3.6. Promocja wiodących gospodarstw rolnych i wyróżnianie najlepszych rolników 

 

Cel strategiczny 4: 

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

 

Cele operacyjne: 

4.1. Rozwój współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu 

poprzez organizację staży, praktyk oraz różnych form wsparcia zatrudnienia 

4.2. Tworzenie atrakcyjnych i rozwój istniejących kierunków kształcenia 

dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy 

4.3. Tworzenie innowacyjnych kierunków kształcenia 

4.4. Współpraca z inkubatorem przedsiębiorczości 

4.5. Zwiększenie współpracy przedsiębiorców ze szkołami 

4.6. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu 

4.7. Zwiększenie dostępności uczniów szkół ponadgimnazjalnych do pomocy 

doradcy zawodowego 

4.8. Promocja i rozpowszechnianie informacji o możliwościach zatrudniania 

4.9. Promocja rozwoju spółdzielni socjalnych. 

 

 

 



Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 

 

 Starostwo Powiatowe w Łukowie | Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego   

139 
 

Domena II 

ROZWÓJ SPOŁECZNY 

Cel strategiczny 5: 

Rozwój edukacji publicznej poprzez poprawę i rozwój infrastruktury oświatowej  

oraz podniesienie jakości i efektywności kształcenia 

 

Cele operacyjne: 

5.1. Rozwój współpracy pomiędzy szkołami z lokalnymi przedsiębiorcami 

5.2. Zdiagnozowanie zapotrzebowania na konkretne zawody  

5.3. Promocja szkół zawodowych poprzez targi edukacyjne i pracy 

5.4. Promocja i rozwój infrastruktury oświatowej 

5.5. Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy 

5.6. Utworzenie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego 

5.7. Realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych 

5.8. Rozwój kształcenia ustawicznego dla dorosłych w zakresie zmiany kwalifikacji 

i zawodu 

5.9. Tworzenie innowacyjnych kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb 

pracodawców 

5.10. Zwiększenie świadomości rodziców w zakresie kształcenia zawodowego 

5.11. Wdrażanie i promocja nowoczesnych technologii w zakresie kształcenia 

(promocja platform e-learningowych) 

5.12. Doskonalenie dla kadry pedagogicznej 

 

Cel strategiczny 6: 

Poprawa stanu zdrowia społeczności powiatu oraz zapewnienie efektywnej pomocy 

społecznej 

 

Cele operacyjne: 

6.1. Poprawa i rozwój infrastruktury ochrony zdrowia 

6.2. Promocja zdrowia poprzez realizację projektów promujących zdrowy styl 

życia i aktywność fizyczną 

6.3. Tworzenie rodzinnych domów dziecka 

6.4. Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej ze 

szczególnym uwzględnieniem obiektów Starostwa Powiatowego 

6.5. Poprawa systemu opieki nad osobami starszymi 

6.6. Promocja rodzin zastępczych jako formy opieki nad dziećmi 

6.7. Rozwój opieki geriatrycznej 

6.8. Promocja i rozwój profilaktyki zdrowotnej w szkołach 

6.9. Realizacja programów profilaktycznych 

6.10. Rozwój oferty usług medycznych. 
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Cel strategiczny 7: 

Wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

 

Cele operacyjne: 

7.1. Poprawa i rozwój infrastruktury służb odpowiadających za porządek  

i bezpieczeństwo publiczne 

7.2. Edukacja społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

7.3. Realizacja programów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa 

7.4. Promocja debat społecznych dotyczących bezpieczeństwa 

7.5. Powołanie Jednostki Obrony Terytorialnej na terenie powiatu oraz powstanie 

ośrodka szkolenia 

7.6. Wspieranie współpracy samorządów z OSP 

7.7. Inicjowanie wydarzeń mających na celu promocję udzielania pierwszej pomocy 

7.8. Zniwelowanie negatywnych stereotypów dotyczących cudzoziemców  

 

Cel strategiczny 8: 

Ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego i przyrody 

 

Cele operacyjne: 

8.1. Realizacja projektów edukacyjno-rekreacyjnych na obszarze Natura 2000 

8.2. Promocja i rozwój odnawialnych źródeł energii 

8.3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszańców 

8.4. Rozwój współpracy służb ratowniczych, inspekcji i straży w zakresie ochrony 

środowiska i przyrody 

8.5. Rewitalizacja zbiorników wodnych połączona z rozbudową infrastruktury 

8.6. Współorganizacja działań zgrywających służb na terenie powiatu 

 

 

 

 

 

Cel strategiczny 9: 

Wzrost znaczenia kultury i promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego powiatu 

poprzez modernizację obiektów kulturalnych i zabytkowych oraz poprawę dostępności 

do dóbr kultury 

 

Cele operacyjne: 

9.1. Opracowanie i publikacja wydawnictw dotyczących dziedzictwa kulturowego  

i historycznego 

9.2. Utworzenie Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej 

9.3. Organizacja przedsięwzięć dotyczących dziedzictwa kulturowego  

i historycznego 

9.4. Uregulowanie stanu prawnego obiektów historycznych o charakterze 
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zabytkowym 

9.5. Promowanie kultury i dziedzictwa historycznego w mediach na poziomie 

lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim 

9.6. Wyeksponowanie amonitów łukowskich poprzez utworzenie Parku Rozrywki 

Geoturystyki 

9.7. Opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Zabytków 

9.8. Promocja i wspieranie artystów i lokalnych twórców 

9.9. Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego. 

 

Cel strategiczny 10: 

Stymulowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzrost aktywności 

społecznej mieszkańców, wspieranie rozwoju organizacji społecznych  

oraz usprawnienie polityki informacyjnej powiatu 

Cele operacyjne: 

10.1. Promocja i rozwój współpracy samorządu powiatowego z organizacjami 

pozarządowymi 

10.2. Rozwój konsultacji społecznych w zakresie formułowanych polityk 

publicznych 

10.3. Włączenie organizacji pozarządowych w organizację wydarzeń kulturalnych, 

gospodarczych i rekreacyjnych 

10.4. Promocja powiatu na portalach społecznościowych 

10.5. Promocja wolontariatu 
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IX.  ZGODNOŚĆ  ZE  STRATEGICZNYMI  DOKUMENTAMI 

WYŻSZEGO RZĘDU 
 

Podstawowe aktualne strategiczne dokumenty planistyczne w Polsce to: 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do 2030 r. 

 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r. 

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

Wiejskie  

 

Praktycznym rezultatem dyskusji oraz zmianami w Ustawie z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658, z późn. 

zm.) było stworzenie nowego porządku strategicznego. W spójności z oczekiwaniami Unii 

Europejskiej co do zakresu dokumentów o charakterze strategicznym powstał nowy model. 

Ramę stanowią: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (perspektywa 2030 roku)  

oraz Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (zawsze w układzie 20 lat  

do przodu). W tak zdefiniowanych granicach mieścić się powinna Średniookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju 2020 (10 letni horyzont czasowy) w korelacji z europejskim dokumentem 

programowym (Europa 2020 ) oraz 9 zintegrowanymi strategiami dotyczącymi:  

 Innowacyjności i Efektywności Gospodarki,  

 Rozwoju Transportu,  

 Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska,  

 Rozwoju Regionalnego,  

 Rozwoju Kapitału Ludzkiego,  

 Rozwoju Kapitału Społecznego,  

 Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa,  

 Sprawnego Państwa,  

 Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa RP
7
.  

Celem głównym Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju jest poprawa jakości 

życia Polaków. Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone, z jednej strony, wzrostem 

produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, a z drugiej zwiększeniem spójności 

społecznej oraz zmniejszeniem nierównomierności o charakterze terytorialnym,  

jak również skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa oraz innowacyjności gospodarki 

w stosunku do innych krajów.  

Głównym sposobem osiągnięcia tego celu jest stabilny i wysoki wzrost gospodarczy. 

W porównaniu z przeciętnym tempem wzrostu w okresie 20 lat transformacji (4,2% rocznie) 

ambitnym celem byłoby osiągnięcie poziomu średnio ok. 3,5% wzrostu gospodarczego  

do 2020 roku, co jest niebywale trudne, nawet przy obecnych, ostrożnych założeniach. Gdyby 

realny okazał się taki scenariusz rozwojowy, w którym średni wzrost wyniesie ok 3,5%,  

to przyspieszenie wzrostu w większej skali potrzebne będzie w następnej dekadzie – 2020 - 

2030.  

                                                           
7  Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030, mac.gov.pl 
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W tym sensie „trzecia fala nowoczesności” oznacza umiejętne łączenie modernizacji, 

innowacji, impetu cyfrowego z poprawą jakości życia, powiązaną ze skokiem 

cywilizacyjnym, jakiego w tej perspektywie czasowej Polska winna dokonać. Realizacji  

tak postawionych zadań powinno towarzyszyć odpowiednio wysokie tempo wzrostu 

gospodarczego, które umożliwiałoby efektywną konwergencję do wyżej rozwiniętych 

gospodarek Unii Europejskich pod względem dochodu na mieszkańca, w warunkach 

równowagi finansów publicznych, bez zagrożeń płynących z tytułu nadmiernego wzrostu 

długu publicznego, czy deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wyraźnie 

postawionym zadaniem powinno być przesunięcie wydatków publicznych w kierunku 

wydatków prorozwojowych. Wysiłek na rzecz oszczędności musi być bowiem połączony 

z odpowiedzialnym ponoszeniem nakładów na inwestycje prorozwojowe o szczególnie 

priorytetowym charakterze. Wyznacznikiem takiego działania jest dostosowanie  

i połączenie tempa konwergencji z potrzebami inwestycyjnymi, zapobiegającymi 

nadmiernemu spowolnieniu gospodarczemu, czy stagnacji na rynku pracy. 

Przez podniesienie poziomu życia rozumiemy wzrost dochodów  

w sektorze gospodarstw domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, co prowadzi 

do podwyższenia poziomu wykształcenia społeczeństwa i podnoszenia kwalifikacji 

obywateli, wzrost zatrudnienia i wydajności pracy, skutkujące zarówno obniżeniem 

bezrobocia, jak i zwiększeniem poziomu aktywności zawodowej oraz poprawę zdrowotności 

mieszkańców Polski. 

Przez podniesienie jakości życia rozumiemy istotną poprawę stanu zdrowia i wzrost 

poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo 

dostępnej infrastruktury technicznej i społecznej, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym 

środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w życiu demokratycznym, uczestnictwo w kulturze 

i turystyce, przynależność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, umożliwiającej 

lepszą harmonizację życia rodzinnego i zawodowego oraz aktywność w ramach 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Podniesienie poziomu i jakości życia ma umożliwić polityka państwa pozwalająca  

na szybki, trwały rozwój gospodarczy w perspektywie długookresowej, oparty na rozwoju 

kapitału ludzkiego, zwiększaniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki i regionów, 

w tym na inwestycjach w sferze badań i rozwoju oraz na uzyskanie stabilnych warunków 

ekonomiczno-społecznych i środowiskowych zapewniających europejski poziom i jakość 

życia obywateli i rodzin w kraju i wspólnotach lokalnych. Funkcjonowanie wspólnoty  

i jej bezpieczeństwo powinno być oparte o zasadę subsydiarności. W sytuacjach zagrożeń 

przerastających możliwości reagowania społeczności lokalnej powinna ona mieć wsparcie 

właściwych organów administracji publicznej. 

 

Osiąganie strategicznego celu kluczowego Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 

roku  będzie możliwe dzięki podjęciu działań w trzech obszarach zadaniowych:  

 konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji),  

 równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji),  

 efektywności i sprawności państwa. 
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Realizacja powyższych priorytetów będzie następować poprzez działania regulacyjne, 

decyzyjne i wdrożeniowe władz państwowych i administracji publicznej, jak i innych 

podmiotów życia społeczno – gospodarczego oraz system oceny postępu realizacji działań. 

 

 

Celem generalnym  

Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego jest:  

dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez kreowanie zrównoważonego 

rozwoju społecznego i gospodarczego w oparciu o potencjał i walory turystyczne, 

historyczne i kulturowe powiatu, aktywność mieszkańców, rozwój infrastruktury  

oraz współpracę i skuteczną promocję. 

 

 Cel generalny Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego jest spójny z celem głównym 

Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, a priorytety Strategii nawiązują do priorytetów  

w niej określonych. 

 

 Cele, priorytety i kierunki rozwoju na szczeblu regionalnym określa Strategia 

Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.  

 

Wizja  Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 

 

Wizja ta jest oparta na wspomnianym już założeniu, że szeroko rozumiane otoczenie 

regionu (świat – Europa – Polska) nie zostanie dotknięte długotrwałym, głębokim 

załamaniem gospodarczym i że procesy społeczno-gospodarcze będą przebiegały zgodnie 

z prawidłowościami współczesnego modelu rozwoju, w którym rosnącą rolę ogrywają 

czynniki jakościowe (tak technologiczne, jak i społeczne). 

 

Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego  

z perspektywą do 2030 roku to: 

 

Cel strategiczny 1: Wzmacnianie urbanizacji regionu będzie realizowany 

dzięki osiąganiu następujących celów operacyjnych: 

1.1. Rozwijanie funkcji metropolitalnych Lublina jako głównego ośrodka Polski 

Wschodniej, koncentrującego gospodarcze, naukowe i kulturalne kontakty ze światem, 

zwłaszcza ze wschodnimi sąsiadami. 

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

kulturalnych, turystycznych), które przyczyniają się do dynamizacji rozwoju tych miast  

i otaczających je obszarów.  

1.3. Poprawa skomunikowania Lublina z obszarami metropolitalnymi Polski  

i zagranicy. 
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Cel strategiczny 2: Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów 

wiejskich będzie realizowany dzięki osiąganiu następujących celów 

operacyjnych: 

2.1. Poprawa warunków dla wzrostu konkurencyjności i towarowości gospodarstw przez 

m.in. promowanie i wspieranie scalania gruntów i powiększania obszaru gospodarstw, 

poprawę struktury gospodarstw i przyspieszenie przepływu ziemi do gospodarstw większych 

obszarowo i nastawionych na produkcję towarową. 

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

potencjału surowcowego regionu. 

2.3. Wzmocnienie doradztwa rolniczego oraz promowanie i wspieranie inicjatyw 

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

2.4. Wspieranie przedsiębiorczości na wsi i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy  

na obszarach  wiejskich w najbardziej efektywnych sektorach gospodarki (głównie usług,  

w tym usług dla rolnictwa). 

2.5. Wyposażanie obszarów wiejskich w infrastrukturę transportową, komunalną  

i energetyczną, w sposób skoordynowany z innymi przedsięwzięciami i spójny wewnętrznie. 

 

Cel strategiczny 3: Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, 

zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności 

regionu będzie realizowany dzięki następującym celom operacyjnym: 

3.1. Wspieranie najbardziej perspektywicznych kierunków badań i komercjalizacji ich 

wyników. 

3.2. Wspieranie kierunków kształcenia na poziomie wyższym szczególnie istotnych dla 

przyszłego rynku pracy regionu oraz mających unikatowe znaczenie w skali 

ponadregionalnej. 

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

rozwoju wybranych sektorów gospodarki. 

3.4. Rozwijanie systemu kształcenia dostosowanego do specyfiki regionu. 

3.5. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. 

3.6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

 

Cel strategiczny 4: Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna  

i kulturowa integracja regionu będzie osiągany dzięki realizacji 

następujących celów operacyjnych: 

4.1. Poprawa wewnętrznego skomunikowania regionu dzięki powiązaniu jego 

najważniejszych miast sprawną siecią drogową, budowaną w pierwszej kolejności tam, gdzie 

jej niedoskonałość jest barierą rozwoju. 

4.2. Wspieranie włączenia społecznego. 

4.3. Wzmacnianie społecznej tożsamości regionalnej i rozwijanie więzi i współpracy 

wewnątrzregionalnej m.in. przez odwoływanie się do tradycji wielokulturowości  

i włączaniu jej do regionalnych programów edukacyjnych i selektywnie wspieranych działań 

kulturotwórczych oraz stymulowanie podejmowania wspólnych przedsięwzięć 

gospodarczych, organizacyjnych i edukacyjnych. 

4.4. Przełamywanie niekorzystnych efektów przygranicznego położenia regionu. 
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4.5. Racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów przyrody dla potrzeb 

gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska 

przyrodniczego. 

 

Do osiągnięcia celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego przyczynia się realizacja 

celów zapisanych w strategiach jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gmin  

i powiatów. Przyczynia się do tego także formuła celów strategicznych oraz operacyjnych 

Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020. 
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X.  SYSTEM  WDRAŻANIA  I  MONITOROWANIA  
 

Najbardziej znanym i powszechnie stosowanym przez samorządy mechanizmem 

weryfikacji postępów wdrażania planów jest ich monitoring. Istota monitoringu polega na 

prowadzeniu stałych obserwacji i dokonywaniu systematycznych pomiarów przebiegu 

realizacji celów strategii. Ponieważ Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 

2016–2020 jest zarówno narzędziem planowania, jak i wspomagani rozwoju Powiatu, 

stosownie do tych dwóch funkcji Strategii, zasadnym wydaje się wyróżnienie dwóch 

płaszczyzn jego obserwacji i oceny.  

Pierwszą płaszczyzną monitoringu jest obserwacja Strategii jako dokumentu 

planowania działań wspomagających rozwój z całą logiką uzasadnienia tych działań.  

W płaszczyźnie tej obserwacje należy prowadzić w trzech sferach:  

• w sferze zmieniającej się diagnozowanej rzeczywistości;  

• w sferze identyfikacji problemów;  

• w sferze planowania rozwoju lokalnego.  

Wymienione trzy sfery obserwacji dotyczą w istocie stopnia spójności  

z rzeczywistością i stopnia spójności z tymi uwarunkowaniami zewnętrznymi, którymi  

są osiągnięcia cywilizacyjne. Zebranie informacji o tych osiągnięciach wywołuje potrzebę ich 

adaptacji na terenie Powiatu. Obserwacja Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 

2016-2020 jako dokumentu planowania działań wspomagających rozwój Powiatu 

Łukowskiego winna być przeprowadzana, co najmniej raz na rok. Zmienność 

uwarunkowań wpływających na potrzeby korygowania Strategii i względy organizacyjne 

służb planowania strategicznego mogą w przyszłości pokazać, jakie cykle czasu należy 

przyjąć. 

Drugą płaszczyzną monitoringu jest obserwacja i ocena wdrażania zadań lub 

programów operacyjnych w życie, w tym obserwacja realizacji zadań w sferze materialnej, 

głównie inwestycyjnej, jak i obserwacja wdrażania przedsięwzięć organizacyjnych. 

Niezwykle korzystną sytuacją dla monitoringu jest sytuacja, gdy Strategia posiada 

zorganizowany podmiot koordynujący prace nad jego wdrażaniem, informujący wszystkich 

partnerów o najbliższych zamierzeniach rozwojowych i przyjmujący od nich wszelkie 

inicjatywy w tym zakresie.  

Z planowaniem strategicznym nierozerwalnie winien być związany system pomiaru 

efektów w formie wskaźników obrazujących miarę postępu i skuteczności wdrażania celów 

zawartych w strategii.  

W metodologii planowania strategicznego stosuje się najczęściej wskaźniki na poziomie: 

• produktu; 

• rezultatu; 

• oddziaływania;   

Produkt to bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia, mierzony 

konkretnymi wielkościami. Produkt jest wynikiem interwencji w stan aktualny. 

Rezultat to bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie społeczno – 

ekonomiczne, uzyskany natychmiast po zakończeniu danego projektu. Rezultaty  

to bezpośrednie, natychmiastowe efekty zrealizowanego projektu. Dostarczają one informacji 
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o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu u beneficjentów pomocy, 

bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia. 

Oddziaływanie to długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, 

wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów, a także 

pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali w wyniku realizacji 

projektu.  

 

Pomiar efektów wdrażania strategii mierzony będzie poprzez zestaw wskaźników 

obrazujących miarę postępu i skuteczności realizacji celów zawartych w strategii.  

 

 

Wskaźniki realizacji celów strategicznych: 

 

 

Domena I 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Cel strategiczny 1:  

Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej powiatu w wymiarze 

regionalnym, krajowym i europejskim poprzez rozwój promocji, stymulowanie 

przedsiębiorczości oraz poprawę infrastruktury turystycznej  

 

Wskaźniki: 

 liczba nowopowstałych małych i średnich przedsiębiorstw; 

 liczba terenów inwestycyjnych dla firm; 

 liczba instytucji wsparcia biznesu; 

 liczba zrealizowanych inwestycji w przedsiębiorstwach dzięki dotacjom z funduszy 

zewnętrznych; 

 liczba obiektów służących działalności gospodarczej;  

 liczba opracowań na potrzeby informacji turystycznej;  

 liczba ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów;  

 liczba kampanii / imprez promocyjnych;  

 liczba przygotowanych terenów oferowanych potencjalnym inwestorom 

 liczba inwestorów zainteresowanych inwestowaniem na terenie  Powiatu 

 wartość zrealizowanych inwestycji przez inwestorów 

 liczba stworzonych miejsc pracy 

 liczba stworzony narzędzi promocji atrakcji turystycznych Powiatu 

 liczba podmiotów świadczących usługi turystyczne;  

 liczba wyznaczonych tras turystycznych 

 liczba osób korzystających z sytemu informacji turystycznej 

 liczba przeprowadzonych inicjatyw promujących tworzenie gospodarstw agroturystycznych 

 liczba turystów korzystających z atrakcji turystycznych 
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Cel strategiczny 2:  

Rozwój infrastruktury technicznej poprzez modernizację i budowę sieci drogowej oraz 

poprawę dostępności komunikacyjnej powiatu 

Wskaźniki: 

 liczba km ulepszonej jakości dróg powiatowych  

 liczba km zbudowanych i rozbudowanych ciągów pieszych i rowerowych 

 liczba wybudowanych i zmodernizowanych urządzeń oświetleniowych przy centrach 

miejscowości 

 liczba wybudowanych i zmodernizowanych mostów 

 liczba nowych maszyn i urządzeń do budowy i naprawy infrastruktury drogowej 

 liczba nowych połączeń komunikacyjnych z ośrodkami powiatowymi i wojewódzkimi  

Cel strategiczny 3:  

Wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki rolnej   

Wskaźniki: 

 liczba podjętych inicjatyw we współpracy z z instytucjami i ośrodkami doradztwa 

rolniczego w zakresie promowania nowoczesnej technologii produkcji rolnej i 

organizacji fachowego i rzetelnego doradztwa rolniczego 

 liczba podjętych inicjatyw mających na celu promocję i pomoc w tworzeniu grup 

producentów rolnych 

 liczba stworzonych grup producentów rolnych 

 liczba inicjatyw i przedsięwzięć promujących zakładanie gospodarstw ekologicznych 

 liczba utworzonych gospodarstw ekologicznych 

 liczba przedsięwzięć promujących produkty rolne 

 liczba przedsięwzięć mających na celu wsparcie tworzenia lokalnych zakładów 

przetwórstwa rolno-spożywczego i konfekcjonowania produktów rolnych  

 liczba projektów scalenia gruntów rolniczych 

 liczba zorganizowanych szkoleń, doradztwa i udzielonych informacji dla 

mieszkańców w zakresie możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego i 

technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 liczba zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych na rozwój i promocję 

odnawialnych źródeł energii 

 

Cel strategiczny 4:  

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy  

Wskaźniki: 

 stopa bezrobocia, liczba bezrobotnych 

  liczba osób długotrwale bezrobotnych 

  liczba stworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 

  struktura bezrobocia wg wieku, wykształcenia i czasu pozostawania bez pracy 

  wydatki na pomoc społeczną 

  wydatki na programy walki z bezrobociem 

 liczba przekwalifikowań zawodowych mieszkańcow 

 liczba szkoleń / warsztatów / prelekcji dostosowujących zasoby wiedzy mieszkańców do 

wymogów rynku pracy 
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 liczba organizowanych szkoleń zawodowych i doradztwa zawodowego 

 liczba nowo otwartych kierunków kształcenia 

Domena II 

ROZWÓJ SPOŁECZNY 

Cel strategiczny 5:  

Rozwój edukacji publicznej poprzez poprawę i rozwój infrastruktury oświatowej oraz 

podniesienie jakości i efektywności kształcenia 

Wskaźniki: 

 liczba przedsięwzięć i inicjatyw mających na celu stworzenie warunków do kształcenia 

ustawicznego dorosłych 

 liczba osób podwyższających swoje kwalifikacje w ramach różnych form kształcenia 

ustawicznego 

 liczba rozbudowanych oraz modernizowanych obiektów służących realizacji zadań 

oświatowych 

 liczba nowych składników wyposażenia w obiektach służących realizacji zadań oświatowych 

 liczba wybudowanych i zmodernizowanych obiektów sportowych przy placówkach 

oświatowych 

Cel strategiczny 6:  

Poprawa stanu zdrowia społeczności powiatu oraz zapewnienie efektywnej pomocy 

społecznej   

Wskaźniki: 

 liczba przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia za pośrednictwem mediów, internetu 

oraz instytucji publicznych i społecznych z terenu Powiatu 

 liczba imprez i innych projektów służących ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej 

 liczba nowych usług specjalistycznej opieki zdrowotnej 

 liczba mieszkańców mających większy dostęp do wysokospecjalistycznych zabiegów 

medycznych 

 liczba zmodernizowanych i rozbudowanych placówek ochrony zdrowia 

 liczba składników nowoczesnego wyposażenia placówek ochrony zdrowia 

 liczba przedsięwzięć i inicjatyw mających na celu wspieranie aktywności i współpracę z 

organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną 

 liczba wdrożonych programów promocji i profilaktyki zdrowotnej 

 liczba osób biorących udział w programach promocji i profilaktyki zdrowotnej 

 liczba inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie poradnictwa kryzysowego (alkoholizm, 

nikotynizm, długotrwałe bezrobocie) 

 liczba przedsięwzięć i inicjatyw mających na celu stworzenie możliwości rozwoju i poprawy 

jakości życia dla mieszkańców w podeszłym wieku (uniwersytet trzeciego wieku, kluby 

seniora) 

 liczba mieszkańców w podeszłym wieku korzystających z oferty  

 liczba inicjatyw i przedsięwzięć promujących ideę ekonomii społecznej i współpracę  

z instytucjami pozarządowymi w zakresie promocji i tworzenia spółdzielni socjalnych 

 liczba utworzonych spółdzielni socjalnych 

 liczba osób tworzących spółdzielnie socjalne i objętych wsparciem tych podmiotów 

 liczba obiektów użyteczności publicznej dostosowanych architektonicznie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 



Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 

 

 Starostwo Powiatowe w Łukowie | Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego   

151 
 

Cel strategiczny 7:   

Wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

Wskaźniki: 

 liczba inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu promowanie zachowań prospołecznych 

wśród młodzieży 

 liczba osób młodych biorących udział w inicjatywach i przedsięwzięciach mających na celu 

promowanie zachowań prospołecznych  

 liczba inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu wspieranie Policji i innych służb oraz stała 

współpraca w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej i przeciwdziałaniu 

różnorodnym zagrożeniom 

 zmniejszenie liczby zagrożeń na terenie Powiatu 

 spadek ilości przestępstw i wypadków drogowych  

 ilość nowoczesnego sprzętu i wyposażenia jednostek straży pożarnej 

 liczba inicjatyw i przedsięwzięć promujących i informujących lokalną społeczność o 

zagrożeniach 

 liczba projektów mających na celu rozwój infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa 

publicznego 

Cel strategiczny 8:  

Ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego i przyrody 

Wskaźniki: 

 liczba przedsięwzięć mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

 liczba mieszkańców o zwiększonej świadomości ekologicznej 

 liczba zlikwidowanych „dzikich” wysypisk śmieci 

 opracowana koncepcja modernizacji melioracji i urządzeń wodnych 

 liczba km udrożnionych istniejących urządzeń melioracyjnych 

 liczba zmodernizowanych urządzeń wodnych 

 liczba mieszkańców biorących udział w konkursach i przedsięwzięciach 

 

Cel strategiczny 9:  

Wzrost znaczenia kultury i promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego powiatu 

poprzez modernizację obiektów kulturalnych i zabytkowych oraz poprawę dostępności 

do dóbr kultury 

Wskaźniki: 

 liczba przedsięwzięć i imprez kulturalnych organizowanych przez placówki kultury na 

terenie Powiatu 

 liczba osób biorących udział w przedsięwzięciach i imprezach kulturalnych 

 liczba inicjatyw, imprez i przedsięwzięć zorganizowanych przez lokalnych liderów 

społecznych 

 liczba utworzonych zespołów sportowych, muzycznych i śpiewaczych 

 liczba mieszkańców należących do zespołów sportowych, muzycznych i śpiewaczych 

 liczba przedsięwzięć i innych form aktywności zorganizowanych przez zespoły sportowe, 

muzyczne i śpiewacze 

 liczba zbudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych obiektów służących działalności 

kulturalnej 

 liczba nowych składników wyposażenia w obiektach służących działalności kulturalnej 

 liczba zrewitalizowanych i odnowionych lokalnych zabytków i pomników historycznych 
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 liczba stworzonych miejsc pamięci historycznej oraz służących kultywowaniu tradycji i 

dziedzictwa kulturowego 

 

Cel strategiczny 10:  

Stymulowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzrost aktywności 

społecznej mieszkańców, wspieranie rozwoju organizacji społecznych oraz 

usprawnienie polityki informacyjnej powiatu 

Wskaźniki: 

 liczba przedsięwzięć, inicjatyw i projektów zorganizowanych przez lokalne organizacje 

społeczne 

 liczba inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu inicjowanie i organizację wolontariatu 

 liczba mieszkańców aktywnie angażujących się w wolontariat 

 liczba opracowanych i wdrożonych technik prowadzenia konsultacji społecznych ze 

społecznością lokalną w kluczowych sprawach dla Powiatu 

 liczba przedsięwzięć i inwestycji zrealizowane w oparciu o konsultacje społeczne 

 liczba mieszkańców uczestniczących w konsultacjach społecznych 

 liczba mieszkańców włączonych w opracowanie i publikację wydawnictw promujących 

powiat, jej historię i teraźniejszość 

 liczba wydawnictw promujących Powiat, jego historię i teraźniejszość 

 

 

 

X.1 WDRAŻANIE STRATEGII 

Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego uzależniona jest od możliwości 

finansowych powiatu oraz od wysokości uzyskanych środków, zarówno krajowych jak  

i w ramach funduszy Unii Europejskiej.  

 

W celu efektywnego wdrażania Strategii konieczna będzie koordynacja działań na 

poziomie Powiatu. Rolę koordynatora pełnił będzie powołany komitet sterujący – zespół 

zadaniowy – do zadań którego należało będzie:  

• opiniowanie zmian i uzupełnień Strategii; 

• zapewnienie zgodności realizacji Strategii z obowiązującymi przepisami  

(w zakresie zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony dóbr dziedzictwa 

kulturowego); 

• promocja Strategii; 

• sporządzanie materiałów informacyjnych na temat wdrażania Strategii; 

• sporządzanie informacji o nieprawidłowościach w realizacji Strategii; 

• monitorowanie działań związanych z realizacją Strategii;  

 

Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 będzie wdrażana przez 

Zarząd Powiatu Łukowskiego poprzez:  

• opracowanie i składanie wniosków o dotacje; 

• kontrolę formalną składanych wniosków i badanie ich zgodności z obowiązującymi 

procedurami; 
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• zapewnienie informacji o finansowaniu projektów. 

 

Ocena Strategii  

 

Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 będzie polegał 

na kontroli przebiegu realizacji projektów i zadań, prowadzących do osiągnięcia celów 

operacyjnych oraz celów strategicznych. Ocena stopnia realizacji Strategii służyła będzie 

przede wszystkim do oszacowania uzyskanych efektów z realizacji poszczególnych 

projektów. Oceniając projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przyjmuje się 

następujące typy ocen: 

• ex – ante – przed realizacją projektu; 

• mid – term – w połowie realizacji projektu; 

• ex – post – na zakończenie projektu; 

• on – going – na bieżąco;  

 

Inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym oraz 

organizacjami pozarządowymi 

Czynnikiem decydującym o realizacji Strategii jest współpraca pomiędzy sektorem 

publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi. Drugim istotnym czynnikiem w 

rozwoju Powiatu jest komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami Powiatu. 

Współpraca międzysektorowa miała miejsce na etapie opracowania Strategii, gdzie wszyscy 

wspólnie wyznaczali kierunek działania Powiatu Łukowskiego. Współpraca ta będzie dalej 

prowadzona w odniesieniu do podejmowanych zadań inwestycyjnych i o charakterze 

nieinwestycyjnym. 

 

Aktualizacja Strategii  

 

Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 jest dokumentem 

otwartym i podlegała będzie aktualizacji w miarę potrzeb lokalnych. Podstawą do aktualizacji 

strategii będzie: 

• analiza postępu w realizacji zadań podjętych w strategii; 

• zmiany w lokalnej sytuacji społeczno – gospodarczej, np. nowe, pojawiające się 

problemy i uwarunkowania; 

• zmiany w otoczeniu zewnętrznym, będące np. źródłem szans rozwojowych;  

 

 

Promocja i informowanie o Strategii 

 

Działania promocyjne są jednym z podstawowych elementów zapewniających 

realizację celów w poszczególnych fazach wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu 

Łukowskiego. Są one ściśle powiązane z  celami strategicznymi oraz zakładanymi 

rezultatami.  
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Celem działań promocyjnych jest rozpowszechnienie założeń Strategii Rozwoju 

Powiatu Łukowskiego wśród mieszkańców poprzez zastosowanie różnorodnych środków 

komunikacji społecznej. 

Realizacja strategii  zależy od skutecznie przeprowadzonej kampanii promocyjnej, 

która  musi być dobrze zaplanowana i profesjonalnie zrealizowana z wykorzystaniem 

odpowiednich metod i instrumentów promocji.  

Realizacja działań promocyjnych wynika z założeń zawartych w Strategii Rozwoju 

Powiatu Łukowskiego i powinna być ukierunkowana  na realizację następujących celów: 

 Promocję projektu, w ramach którego została opracowana Strategia, 

 Promocję założeń strategicznych na poziomie Powiatu Łukowskiego, 

 Pozyskanie poparcia lokalnej społeczności do realizacji poszczególnych projektów, 

 Rozpowszechnienie efektów Strategii. 

 

Nadrzędnym celem działań promocyjnych jest wykreowanie celów Strategii   

na zewnątrz, a także zaprezentowanie konkretnych projektów w celu zachęcenia lokalnej 

społeczności do realizacji poszczególnych projektów. 

 

ZAŁOŻENIA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH 

 

Działania promocyjne realizowane w ramach Strategii będą prowadzone na dwóch 

płaszczyznach: 

 budowanie kanałów komunikacyjnych w celu uzyskania akceptacji społecznej  

dla działań projektowych.  

 prowadzenie akcji promocyjnych działań projektowych prowadzących  

do efektywnego pozyskania potencjalnych beneficjentów i zmotywowania ich  

do aktywnego udziału we wdrażaniu strategii. 

 

ODBIORCY DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH 

 

Odbiorcy bezpośredni (beneficjenci ostateczni): 

 mieszkańcy Powiatu Łukowskiego 

 

Odbiorcy pośredni: 

 władze lokalne, regionalne 

 instytucje współpracujące w ramach realizacji Strategii 

 media lokalne i  regionalne. 

 

ZASIĘG PROMOCJI 

 

Promocja Strategii obejmie swoim zasięgiem Powiat Łukowski. Ponadto zakłada się 

rozpowszechnienie celów i efektów wdrażania strategii na poziomie ościennych powiatów, 

całego Województwa Lubelskiego oraz w skali ogólnopolskiej i europejskiej. 

 

 



Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 

 

 Starostwo Powiatowe w Łukowie | Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego   

155 
 

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE 

 

W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone następujące działania 

promocyjne: 

DZAŁANIE 1 

  Nazwa działania: przygotowanie i dystrybucja  materiałów promocyjnych 

Strategii (ulotki promocyjne) 

 Cel działania: rozpowszechnienie informacji o Strategii wśród mieszkańców 

Powiatu Łukowskiego 

 Miejsce realizacji: Powiat Łukowski 

 Zasięg oddziaływania: Województwo Lubelskie 

       

DZIAŁANIE 2 

 Nazwa działania: prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej wśród 

mieszkańców (spotkania, seminaria tematyczne, panele robocze) 

 Cel działania: zaangażowanie mieszkańców w proces tworzenia projektów 

lokalnych zgodnych z założeniami Strategii 

 Miejsce realizacji: Powiat Łukowski 

 Zasięg oddziaływania: Powiat Łukowski 

 

 DZIAŁANIE 3 

 Nazwa działania: prowadzenie akcji rozpowszechniającej wdrożone projekty 

 Cel działania: określenie efektów projektów i rozpowszechnienie ich na poziomie 

lokalnym i regionalnym  

  Miejsce realizacji: Powiat Łukowski 

 Zasięg oddziaływania: Województwo Lubelskie 

 

KAMPANIA PUBLIC RELATIONS 

 

Kampania Public Relations Strategii będzie obejmowała następujące akcje promocyjne: 

• Zamieszczenie Strategii na stronie internetowej Powiatu Łukowskiego; 

• Poinformowanie prasy lokalnej o opracowaniu i wdrażaniu Strategii; 

• Wywieszenie informacji o przystąpieniu do wdrażania Strategii na tablicy ogłoszeń 

Powiatu Łukowskiego; 

• Informowanie mieszkańców o etapach wdrażania Strategii na posiedzeniach Rady 

Powiatu Łukowskiego. 

 

SPÓJNOŚĆ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 

 

Akcja informacyjno-promocyjna będzie bazowała na wykorzystaniu i nawiązaniu do symboli, 

haseł, logo i znaków Powiatu Łukowskiego.  
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NARZĘDZIA STRATEGII PROMOCYJNEJ 

 

Narzędzia służące dotarciu do poszczególnych grup docelowych: 

 materiały reklamowe (broszury, plakaty, tabliczki ogłoszeniowe); 

 jednolity system identyfikacji wizualnej projektu, tzn. używanie odpowiednich 

oznaczeń i symboli projektu; 

 informacje w mediach lokalnych i regionalnych (wysyłanie notatek prasowych, 

wywiady, nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów z instytucjami 

współpracującymi); 

 Internet (informacja o projekcie na stronie internetowej Powiatu, banery  

na stronach instytucji rynku pracy);  

 bezpośrednie spotkania z mieszkańcami; 

 prezentacja multimedialna Strategii i poszczególnych projektów. 

 

ZASADY  PROWADZENIA KAMPANII PROMOCYJNEJ  

 

Kampania promocyjna będzie miała charakter ciągły i jest ściśle powiązana  

z poszczególnymi fazami realizacji Strategii. Realizacja poszczególnych etapów kampanii 

promocyjnej będzie przebiegała zgodnie z jej założeniami. Zakłada się, że  nasilona kampania 

informacyjno- promocyjna będzie prowadzona w pierwszym etapie  wdrażania strategii.   

W kolejnej fazie stopniowo przejdzie w etap promocji osiągnięć i dobrych praktyk. 

 

Efektami działań, które zostaną podjęte przez Powiat Łukowski w zakresie Public 

Relations Strategii będą: 

• zapewnienie mieszkańcom wpływu na poprawę jakości życia i kierunek rozwoju 

obszaru objętego strategią; 

• budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy władzami samorządowymi  

a społeczeństwem; 

• uzyskanie poparcia dla działań i inwestycji władz lokalnych podejmowanych  

dla dobra wspólnego; 

• zwiększenie zaangażowania mieszkańców Powiatu w realizację wspólnych 

przedsięwzięć; 

• bieżące informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej 

dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie lokalnym; 

• zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania 

wsparcia w ramach funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych  

na terenie wdrażania Strategii. 

 

 

Wdrażanie strategii na poziomie operacyjnym  

 

Za wdrażanie strategii na poziomie operacyjnym odpowiedzialny będzie Starostwo 

Powiatowe w Łukowie, którego zadaniem będzie organizowanie i przeprowadzanie 
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odpowiednich działań. Wśród działań ściśle związanych z realizacją projektów wynikających 

ze Strategii należy wskazać:  

 Sprawy techniczno – inwestycyjne, w tym między innymi: 

• prowadzenie procedur przetargowych dotyczących zamówień publicznych; 

• obsługa procesów inwestycyjnych Powiatu; 

• utrzymywanie oraz nadzór technicznych nad obiektami użyteczności publicznej, 

terenami zieleni, drogami publicznymi, itp.; 

• zarządzanie mieniem komunalnym oraz racjonalne gospodarowanie zasobem 

nieruchomości; 

• zarządzanie zagospodarowaniem przestrzennym; 

• zarządzanie ochroną środowiska. 

 

 Sprawy finansowo – księgowe, w tym między innymi: 

• obsługa finansowa budżetu, w tym prowadzeniem rozliczeń inwestycji powiatowych; 

• podejmowanie działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań 

własnych; 

• współdziałanie w pracach komisji przetargowej. 

 

Sprawy związane z promocją Powiatu, w tym między innymi: 

• promocja Powiatu; 

• współpraca zagraniczna; 

• nadzorowanie i współuczestniczenie w działaniach z zakresu turystyki, kultury, 

rekreacji i kultury. 

 

System wdrażania na poziomie Starostwa Powiatowego obejmować będzie następujące 

działania: 

• przygotowanie dokumentacji zadań objętych Strategią, występowanie z wnioskami  

o dofinansowanie; 

• przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców zadań, kontraktowanie; 

• monitorowanie przebiegu prac w ramach poszczególnych projektów; 

• raportowanie kwartalne i roczne; 

• przygotowanie propozycji dotyczących korekt w zakresie poszczególnych zadań; 

• prowadzenie rozliczeń finansowych; 

• prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych.  

 

Za poszczególne zakresy zadań odpowiadają osoby – pracownicy Starostwa 

Powiatowego, zgodnie ze swoją właściwością i zakresem odpowiedzialności. Oprócz 

pracowników Starostwa Powiatowego we wdrażaniu Strategii uczestniczyć będą jednostki 

organizacyjne Powiatu. 

 

Warunkiem niezbędnym dla wdrożenia Strategii jest również uwzględnianie 

wydatków z nią związanych w kolejnych budżetach na lata 2016 – 2020. Za ten element 

odpowiada Rada Powiatu. Dlatego też Zarząd Powiatu przedkładając Radzie projekty 
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budżetów winien przetransponować do nich założenia finansowe zawarte w Strategii 

Rozwoju przewidziane w nim na dany rok.  

 

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Strategii Rozwoju będzie 

pełnił Zarząd Powiatu Łukowskiego pod przewodnictwem Starosty Łukowskiego. Zakres 

zadań będzie obejmował między innymi: 

• zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz 

przebiegu realizacji projektów w ramach Strategii; 

• zapewnienie zgodności realizacji Strategii z poszczególnymi dokumentami 

programowymi wyższego rzędu; 

• zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji  

i promocji Strategii; 

• dokonanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji Strategii. 

 

W celu sprawnego i efektywnego działania Strategii Rozwoju istnieje potrzeba 

ciągłego monitorowania rzeczowych projektów wchodzących w zakres Strategii oraz 

wydatków na ich realizację. Zarząd Powiatu przy współpracy Starostwa Powiatowego oraz 

jednostek organizacyjnych Powiatu odpowiada za proces monitorowania  

i raportowania. Raport monitoringowy przedstawiony winien być Radzie Powiatu i powinien 

zawierać: 

• przebieg procesu wdrażania poszczególnych projektów; 

• realizację planu finansowego; 

• sposoby promocji projektów; 

• zidentyfikowane przewidywane zagrożenia realizacji planu; 

 

Strategia Rozwoju zostanie poddana ocenie po zakończeniu okresu objętego procesem 

planowania. Oceny dokonają pracownicy Starostwa Powiatowego i jednostki organizacyjne 

Powiatu. Raport z tej oceny zostaje przedstawiony Zarządowi, który następnie przedłoży  

ją Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

Ocena ta powinna zawierać: 

• daty rozpoczęcia i zakończenia projektów; 

• sposoby zarządzania projektami po ich zakończeniu; 

• potwierdzenie kosztów projektów; 

• potwierdzenie realizacji założeń społeczno – ekonomicznych. 
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XI.  ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA   
 

Realizacja przewidzianych w Strategii Rozwoju projektów inwestycyjnych oraz zadań 

o charakterze nieinwestycyjnym wymaga zazwyczaj wydatkowania znacznych środków 

finansowych. W obecnej sytuacji ekonomiczno – prawnej główne źródła finansowania 

rozwoju lokalnego stanowią: 

• Budżet jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów, województw; 

• Budżet państwa: dotacje celowe, środki z rezerw celowych poszczególnych 

ministerstw; 

• Środki funduszy celowych, np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej; 

• Środki z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności, oraz Inicjatyw 

Wspólnotowych Unii Europejskiej; 

• Fundusze prywatne oraz fundusze organizacji pozarządowych. 

 

Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 umożliwi 

pozyskanie znacznych funduszy z programów krajowych oraz programu regionalnego. Środki 

finansowe na realizację celów tych programów pochodzą z Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Należy jednak nadmienić, że podział środków w ramach dostępnych 

programów oraz opracowywanie ich ostatecznej wersji w dalszym ciągu trwa, dlatego 

poniższe informacje zaczerpnięte są z najbardziej aktualnych źródeł.  

 

Środki z budżetu Unii Europejskiej  

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,  

 W ramach Priorytetu inwestycyjnego 3.1 Promowanie przedsiębiorczości,  

w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz 

sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości małe  

i średnie przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu i sieci aniołów biznesu mogą 

otrzymać wsparcie w formie dotacji i instrumentów finansowych.  

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,  

Priorytet inwestycyjny 8.6.  

Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie 

kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym  

i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie 

Gwarancji dla Młodzieży. Przykładowe przedsięwzięcie, które może otrzymać wsparcie:  

 Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pożyczki  

na preferencyjnych warunkach ze środków będących w dyspozycji Banku 

Gospodarstwa Krajowego.  
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Priorytet inwestycyjny 8.10. Aktywne i zdrowe starzenie się. Przykładowe 

przedsięwzięcia, które mogą otrzymać wsparcie:  

 Upowszechnianie idei aktywnego i zdrowego starzenia się.  

 Stworzenie i rozbudowanie sieci współpracy na rzecz aktywności zawodowej  

i zatrudnienia osób w wieku 50+.  

 

Beneficjentami mogą być JST oraz ich jednostki organizacyjne.  

 

Priorytet inwestycyjny 9.4. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych 

szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Przykładowe 

przedsięwzięcia, które mogą otrzymać wsparcie:  

 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr publicznych i niepublicznych instytucji 

działających na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem (m.in. szkolenia, 

specjalizacje, studia, studia podyplomowe, samokształcenie, superwizja, doradztwo) 

oraz kadr publicznych i niepublicznych instytucji działających w ramach innych 

polityk sektorowych kluczowych dla włączenia społecznego i walki z ubóstwem.  

 Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych modeli pracy socjalnej i innych 

form wsparcia grup wykluczonych.  

 Wypracowanie i wdrożenie systemu kooperacji pomiędzy publicznymi  

i niepublicznymi instytucjami działającymi w obszarze włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa, a także pomiędzy tymi instytucjami a podmiotami innych 

Polityk sektorowych m. in. edukacji i zdrowia na rzecz redukcji ubóstwa, integracji 

społecznej i poprawy zatrudnienia, rewizja i doskonalenie istniejących rozwiązań  

w tym zakresie.  

 

Priorytet inwestycyjny 9.7. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  

w interesie ogólnym. Przykładowe przedsięwzięcia, które mogą otrzymać wsparcie:  

 Rozwój nowych usług społecznych o charakterze profilaktycznym i interwencyjnym, 

z uwzględnieniem grup szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, w tym dzieci i młodzieży.  

 Badanie efektywności stosowania usług społecznych na rzecz osób wykluczonych  

i zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

Priorytet inwestycyjny 9.8. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji 

zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej. Przykładowe 

przedsięwzięcia, które mogą otrzymać wsparcie:  

 Wyposażenie w kompetencje i wiedzę w obszarze ekonomii społecznej i na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej interesariuszy ważnych dla rozwoju sektora ekonomii 

społecznej, w tym przedstawicieli władz i pracowników administracji publicznej oraz 

liderów lokalnych.  
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Priorytet inwestycyjny 10.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 

elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego  

z uwzględnieniem formalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających 

ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Przykładowe przedsięwzięcia, które mogą 

otrzymać wsparcie:  

 Wzmocnienie systemu wspierania szkół i placówek ukierunkowanego na ich rozwój 

służący podniesieniu jakości kształcenia oraz zapewnieniu równego dostępu  

i równych szans.  

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

Priorytet inwestycyjny 6.5. Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu 

jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów 

poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 

i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.  

Przewidywane jest wsparcie w formie bezzwrotnej.  

 

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 

Oś priorytetowa Wsparcie UE (EUR) Udział łącznego 

wsparcia UE w 

całości środków 

programu 

Fundusz 

I. Badania i innowacje 100 416 755 4,50% EFRR 

II. Cyfrowe lubelskie 72 255 674 3,24% EFRR 

III. Konkurencyjność przedsiębiorstw 262 806 216 13,07% EFRR 

IV. Energia przyjazna środowisku 150 866 891 6,76% EFRR 

V. Efektywność energetyczna i 

gospodarka niskoemisyjna 

258 939 368 11,61% EFRR 

VI. Ochrona środowiska i efektywne 

wykorzystanie zasobów 

154 615 611 6,93% EFRR 

VII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego 

70 707 126 3,17% EFRR 

VIII. Mobilność regionalna i ekologiczny 

transport 

271 031 040 12,15% EFRR 

IX. Rynek pracy 197 944 462 8,87% EFS 

X. Adaptacyjność przedsiębiorstw i 55 943 406 2,51% EFS 
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pracowników do zmian 

XI. Włączenie społeczne 180 510 722 8,09% EFS 

XII. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 123 735 094 5,55% EFS 

XIII. Infrastruktura społeczna 232 928 490 10,44% EFRR 

XIV. Pomoc techniczna 69 424 084 3,11% EFS 

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 

 

Innym ważnym źródłem finansowania będą środki w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Samorządy lokalne mają możliwość 

sfinansowania inwestycji w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi  

na obszarach wiejskich (art. 20). W ramach działania są możliwe do sfinansowania: 

 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  

 Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o 

wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-

gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej  

 Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 

ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury. 

 

 

Program ERASMUS+  

 

Program wszedł w życie w 2014 r. zaś realizacja zadań jest przewidziana do 2020 r. 

Program oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze 

edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Jego celem jest wspieranie rozwijania 

umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także 

modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Istnieją możliwości 

finansowania działań w ramach następujących sektorów:  

 Edukacja szkolna - sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu 

do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:  

 Akcja 1. Mobilność edukacyjna – projekty mające na celu ,,poprawę jakości pracy 

placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach 

zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne 

kompetencje zawodowe”.  

 

Potencjalni beneficjenci to: organizacje – publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły 

podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe.  
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 Akcja 2. Partnerstwa strategiczne - projekty polegające na dwu- lub trzyletniej, 

międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych 

organizacji zajmujących się edukacją szkolną. W szczególności współpraca szkół (co 

najmniej dwie szkoły z różnych krajów) oraz współpraca instytucji działających  

w obszarze edukacji (co najmniej trzy dowolne instytucje działające w obszarze 

edukacji z trzech różnych krajów). Potencjalni beneficjenci to: placówki publiczne  

i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne  

i artystyczne oraz władze oświatowe i inne organizacje działające w obszarze edukacji 

z terenu Unii Europejskiej i nie tylko;  

 

 Edukacja dorosłych - to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+  

w odniesieniu do instytucji związanych z edukacją osób dorosłych:  

 

 Akcja 1. Mobilność edukacyjna - organizacje związane z edukacją dorosłych mogą 

wysyłać za granicę swoich pracowników. O dofinansowanie projektu, trwającego rok 

lub dwa lata, mogą się ubiegać organizacje związane z edukacją dorosłych (lub 

konsorcjum minimum trzech organizacji z tego samego kraju).  

 Akcja 2. Partnerstwa strategiczne - akcja umożliwia wymianę doświadczeń  

i rozszerzenie współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami zajmującymi się 

edukacją dorosłych z różnych krajów. O dofinansowanie mogą się ubiegać 

organizacje działające w obszarze edukacji dorosłych z krajów uczestniczących  

w programie Erasmus+.  

 

Projekty Centralne i Sport: 

  

Projekty, które ubiegać się będą o dofinansowanie muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju 

sportu na poziomie najbliższym obywatelowi. Wspierane będą m.in. projekty partnerskie  

w dziedzinie sportu. Działania, które mogą uzyskać dofinansowanie to: rozwój oraz 

wprowadzanie innowacyjnych praktyk w różnych obszarach sportu i aktywności fizycznej 

pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami w i poza sportem. Beneficjentami mogą być 

np. instytucje publiczne odpowiedzialne za sport na lokalnym, regionalnym lub krajowym 

poziomie, organizacje działające na rzecz promocji aktywności fizycznej i aktywnego 

wypoczynku, organizacje sportowe.  

 

Skarb Państwa  

Ministerstwo Sportu i Turystyki  

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza rokrocznie otwarty konkurs 

ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki. O dofinansowanie mogą starać się 

organizacje pozarządowe oraz inne jednostki prowadzące działalność pożytku publicznego 

jak np. stowarzyszenia jednostek samorządowych działające dłużej niż trzy lata, których 

działalność w sferze turystyki (m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, 

rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań 

statutowych. Podmioty te mogły się starać o dofinansowanie następujących zadań w 2015 r.:  
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 Wspieranie rozwoju turystyki polskiej (popularyzacja turystyki krajowej, rozwój 

dziedzin gospodarki turystycznej, konkurencyjność i innowacyjność produktów 

turystycznych). Zadania te mają być realizowane ze szczególnym uwzględnieniem:  

o turystyki dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych oraz 

turystyki związanej z „Dużymi Rodzinami” (wielodzietnymi);  

o turystyki kulturowej, w tym w obiektach zabytkowych i dziedzictwa 

przemysłowego,  

o turystyki aktywnej, w tym turystyki rowerowej i wodnej;  

o turystyki wiejskiej;  

o turystyki biznesowej i przemysłu spotkań w Polsce;  

o ekoturystyki;  

o turystyki zdrowotnej;  

 Kształtowanie przestrzeni turystycznej – zadania związane z wytyczaniem, 

znakowaniem i konserwacją szlaków (m.in. pieszych, narciarskich, rowerowych, 

wodnych), które znajdują się na terenie Polski.  

 Działania na rzecz jakości kadr (szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje).  

 

Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację wynosi 

minimum 15 % kosztu całkowitego zadania.  

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w ramach Programów Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego oraz tzw. Mecenatu, które są podstawą ubiegania się o środki na 

zadania z zakresu kultury realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje 

kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, oraz 

podmioty gospodarcze. Na rok 2015 zostały ogłoszony np. program: Dziedzictwo kulturowe 

składający się z m.in. takich priorytetów jak: ochrona zabytków (przewidujący konserwację  

i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele 

publiczne), kultura ludowa i tradycja (wspieranie zjawisk związanych z kulturami 

tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnymi ogólnopolskim).  

 

Inne programy:  

 Rozwój infrastruktury kultury – program, którego celem rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury instytucji kultury i innych podmiotów działających w obszarze kultury. 

Do dofinansowania kwalifikują się m.in. zadania takie jak: budowa, roboty 

budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych 

i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej czy zakup wyposażenia  

na potrzeby działalności kulturalnej 

 Infrastruktura domów kultury – celem programu jest rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury domów i ośrodków kultury m.in. remont obiektów kulturalnych i zakup 

wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej. O dofinansowanie mogą 

starać się biblioteki, domy kultury, ośrodki kultury posiadające status samorządowej 

instytucji kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego jako organy prowadzące te 

instytucje.  
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Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020  

Program przewiduje realizację działań w ramach czterech obszarów priorytetowych:  

Priorytet I. Edukacja osób starszych.  

Przykładowe kierunki działań, które mogą otrzymać wsparcie to: zajęcia edukacyjne  

z zakresu różnych dziedzin, programy edukacyjne, warsztaty o starzeniu osób starszych  

i aktywnym starzeniu, kształcenie opiekunów.  

 

Priorytet II. Edukacja osób starszych.  

Przykładowe kierunki działań, które mogą otrzymać wsparcie to: budowanie sieci 

społecznych w tym wolontariat wewnątrz- i międzypokoleniowy, przeciwdziałanie  

e-wykluczeniu.  

 

Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych.  

Przykładowe kierunki działań, które mogą otrzymać wsparcie to: wspieranie uczestnictwa  

i integracji w życiu społecznym/publicznym, włączanie osób starszych w proces tworzenia  

i funkcjonowania grup obywatelskich oraz organizacji pozarządowych.  

 

Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych.  

Przykładowe kierunki działań, które mogą otrzymać wsparcie to: rozszerzenie dostępności  

do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-

doradczych, sportowych i turystycznych, szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów (z zakresu 

pomocy osobom starszym).  

Beneficjentami programu mogą być np. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, partnerstwa JST. Wsparcie będzie miało 

charakter dotacyjny (od 20 000 – 200 000 tys. zł), wkład własny w wysokości minimum 10% 

wartości projektu.  

 

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020  

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest ,,instrumentem programowym i finansowym 

zwiększającym dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawem, 

wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności 

obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań 

publicznych”. Program FIO na lata 2014-2020 będzie finansowany z krajowych środków 

publicznych pochodzących z budżetu państwa. Rocznie na ten cel ma być przeznaczanych 60 

mln zł.  

Zakres wszystkich możliwych do zrealizowania w ramach Programu projektów 

obejmuje wymienione w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariatu (art.4) 

obszary działalności pożytku publicznego m.in. pomoc społeczna, ochrona i promocja 

zdrowia, nauka, edukacja, oświata i wychowanie; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem pracy.  
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XII.  KONSULTACJE  SPOŁECZNE   
 

Nieodłącznym elementem zastosowanej metodologii przy opracowaniu obecnej 

Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 jest partycypacja społeczna na 

etapie budowania strategii, a następnie na etapie jej wdrażania. 

Proces uspołecznienia prac nad strategią miał formę konsultacji społecznych, 

polegających na przeprowadzeniu warsztatów problemowych, w których uczestniczyli 

przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu Łukowskiego oraz różnych grup 

społecznych i zawodowych z terenu Powiatu Łukowskiego. Konsultacje przeprowadzono 

w dniach: 27 października 2015 roku, 2 grudnia 2015 roku oraz 7 stycznia 2016 roku.  

W trakcie warsztatów sporządzono analizę SWOT wynikającą z obecnej sytuacji 

społeczno – ekonomicznej Powiatu oraz przeprowadzono analizę problemów. Na kolejnych 

spotkaniach uzgodniono kształt celów strategicznych, jak również celów operacyjnych. 

Ostatnie spotkanie zostało także poświęcone sformułowaniu wizji i misji rozwoju Powiatu 

Łukowskiego do 2020 roku.  

Projekt niniejszej Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016 – 2020 został 

poddany konsultacjom społecznym w formie konsultacji internetowych w dniach 18.01.2016 

do 26.01.2016 r.  

Konsultacje dokumentu były zgodne z art. 19 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U.2014.1649 z późn. zm.) oraz art. 39-43 

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz.U.2013.1235 z późn. zm.).   

Skuteczne wdrażanie strategii zależy nie tylko od aktywnej pracy Starostwa 

Powiatowego i realizacji projektów infrastrukturalnych, ale wymaga włączenia się 

szerokich kręgów społecznych do tego procesu.  

W szczególności ma to odniesienie do osiągnięcia celów strategii, dotyczących np.: 

rozwoju kultury, edukacji, przedsiębiorczości, turystyki. Modelowym rozwiązaniem w tym 

zakresie jest podjęcie współpracy poszczególnych sektorów, to jest samorządu, organizacji 

społecznych i pozarządowych oraz sektora prywatnego – przedsiębiorców i rolników.  
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XIII.  ZAŁĄCZNIKI  
 

 

Załącznik 1 – Zestawienie, źródeł, dokumentów i opracowań, które wykorzystano przy 

opracowaniu Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego 

Załącznik 2 - Spisy map, tabel, wykresów i fotografii 

 

  



Strategia Rozwoju Powiatu Łukowskiego na lata 2016-2020 

 

 Starostwo Powiatowe w Łukowie | Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego   

168 
 

ZAŁĄCZNIK 1 - Zestawienie, źródeł, dokumentów i opracowań, które wykorzystano 

przy opracowaniu Strategii Rozwoju Powiatu Łukowskiego 

 J. Kondracki: ,,Geografia regionalna Polski’’, Październik 2002 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998 Nr 91 

poz. 578  

 Rejestr szkół i placówek oświatowych, System Informacji Oświatowej (SIO)  

 Rejestr usług medycznych NFZ, www.zip.nfz.gov.pl  

 Województwo Lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy 2014, Urząd Statystyczny  

w Lublinie, Lublin 2014  

 Województwo Lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy 2013, Urząd Statystyczny  

w Lublinie, Lublin 2013  

 Województwo Lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy 2012, Urząd Statystyczny  

w Lublinie, Lublin 2012 

 Województwo Lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy 2011, Urząd Statystyczny  

w Lublinie, Lublin 2011  

 Województwo Lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy 2010, Urząd Statystyczny  

w Lublinie, Lublin 2010  

 Województwo Lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy 2009, Urząd Statystyczny  

w Lublinie, Lublin 2009  

 Województwo Lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy 2008, Urząd Statystyczny  

w Lublinie, Lublin 2008 

 Program Promocji Powiatu Łukowskiego 2014-2020 

 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Łukowskiego 

 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łukowskiego 

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łukowskiego na lata 2014-2017  

z perspektywą na lata 2018-2021  

 Konkurencyjność powiatów w województwie lubelskim w latach 2009-2013, Urząd 

Statystyczny w Lublinie, Lublin 2015 

  

http://www.zip.nfz.gov.pl/
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ZAŁĄCZNIK 2 – Spisy map, tabel, wykresów i fotografii 

Spis map: 

Mapa 1.  Mapa Powiatu Łukowskiego. 

Mapa 2. Położenie Powiatu Łukowskiego na tle Województwa  Lubelskiego. 

Mapa 3. Mapa poglądowa Powiatu Łukowskiego na tle jednolitych części wód podziemnych 

na obszarze dorzecza Wisły. 

Mapa 4. Obszar Natura 2000 Lasy Łukowskie.  

Mapa 5. Wielkość bezrobocia w poszczególnych gminach Powiatu Łukowskiego stan na 

koniec grudnia 2014 roku. 

 

Spis tabel: 

 

Tab.1  Sieć osadniczą Powiatu Łukowskiego na tle Województwa Lubelskiego. 

Tab.2 Liczba miejscowości wiejskich w poszczególnych gminach wiejskich Powiatu 

Łukowskiego. 

Tab.3 Powierzchnia gmin Powiatu Łukowskiego. 

Tab.4 Użytkowanie gruntów w Powiecie Łukowskim, Podregionie Puławskim, 

Województwie Lubelskim w 2014 roku. 

Tab.5 Powierzchnia gruntów leśnych, lesistość, powierzchnia lasów w Powiecie Łukowskim   

na tle Podregionu Puławskiego i Województwa Lubelskiego w 2014 roku. 

Tab.6  Powierzchnia gruntów leśnych, lesistość, powierzchnia lasów w Powiecie Łukowskim   

i poszczególnych gminach w 2014 roku. 

Tab.7 Główne zbiorniki wód podziemnych na terenie Powiatu Łukowskiego. 

Tab.8 Gęstość zaludnienia w miastach i wsiach powiatu na tle kraju i województwa na dzień 

31 grudnia 2014 roku. 

Tab. 9 Liczba ludności Powiatu Łukowskiego w latach 2007-2014. 

Tab.10 Dane dotyczące ludności Powiatu Łukowskiego wg stanu na dzień 31.XII.2014 r.  

Tab.11 Liczba ludności w miastach i gminach powiatu w roku 2007, 2010, 2014. 

Tab.12 Udział osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym  

w Powiecie Łukowskim, Województwie Lubelskim i Polsce stan na 31.XII.2014 r.  

Tab.13 Struktura ludności w miastach i gminach Powiatu Łukowskiego wg stanu na dzień 

31.XII.2014 r.  

Tab.14 Wskaźniki obciążenia demograficznego w poszczególnych jednostkach 

samorządowych powiatu wg stanu na dzień 31.XII.2014 r.  

Tab.15  Ruch naturalny ludności oraz migracje  w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

Tab.16 Szczegółowe dane dotyczące Powiatu Łukowskiego  na tle Województwa 

Lubelskiego i kraju w latach 2007-2014. 

Tab.17 Poziom wykształcenia mieszkańców powiatu na tle Województwa Lubelskiego.  

Tab.18 Liczba pracujących w Powiecie Łukowskim z podziałem na sekcje i płeć w 2014 r.  

Tab.19 Liczba osób w gospodarstwie domowym w Powiecie Łukowskim i Województwie 

Lubelskim wg stanu na dzień 31.III.2011 roku. 

Tab.20 Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiecie Łukowskim w latach  

2007-2014. 
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Tab.21 Liczba osób bezrobotnych z Powiatu Łukowskiego w podziale na kobiety,  

z prawem do zasiłku i mieszkające na wsi.    

Tab.22 Udział osób bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych według czasu pozostawania bez 

pracy.  

Tab.23 Udział osób bezrobotnych według wykształcenia w ogólnej liczbie osób 

bezrobotnych.  

Tab.24  Stopa bezrobocia  w latach 2007-2014 roku. 

Tab.25 Wykaz publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania 

przedszkolnego z terenie Powiatu Łukowskiego wg SIO stan na XII.2015 r. 

Tab.26 Demografia dzieci w wieku 0-4 lat z terenu Powiatu Łukowskiego.  

Tab.27 Wykaz publicznych szkół podstawowych z terenie Powiatu Łukowskiego wg SIO stan 

na   XII.2015 r. 

Tab.28 Liczba uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łukowskiego w latach 2007-2014. 

Tab.29 Struktura ludności w wieku 10-14 lat oraz 15-19 lat w Powiecie Łukowskim. 

Tab.30 Wykaz publicznych szkół gimnazjalnych z terenie Powiatu Łukowskiego wg SIO stan 

na    XII.2015 r. 

Tab.31. Wykaz szkół ponadgimnazjalnych z terenie Powiatu Łukowskiego wg SIO stan na   

XII.2015 r. 

Tab.32 Liczba zrealizowanych imprez w Powiecie Łukowskim w latach 2011-2014. 

Tab.33 Biblioteki, księgozbiór i czytelnictwo  w latach 2007-2014. 

Tab.34 Wykaz gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej w Powiecie Łukowskim. 

Tab.35 Wykaz poradni specjalistycznych w Powiecie Łukowskim.  

Tab.36 Dane liczbowe dotyczące ilości łóżek w szpitalach, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

oraz ilości aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łukowskiego.  

Tab.37  Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci w Powiecie Łukowskim na 

tle Podregionu Puławskiego i Województwa Lubelskiego.  

Tab.38 Kwota świadczeń rodzinnych wypłacona w Powiecie Łukowskim na tle Podregionu 

Puławskiego i Województwa Lubelskiego w 2014 roku.  

Tab.39  Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON  w latach 2007-2014  

w Powiecie Łukowskim. 

Tab.40 Nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach  

w Powiecie Łukowskim w 2013 roku wg sektorów. 

Tab.41 Liczba i struktura własnościowa podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 

terenie Powiatu Łukowskiego. 

Tab.42 Podstawowe kierunki produkcji rolnej w Powiecie Łukowskim [ha]. 

Tab.43 Liczba gospodarstw pod względem hodowli zwierząt gospodarskich. 

Tab.44. Struktura hodowli zwierząt gospodarskich w Powiecie Łukowskim wg danych Spisu 

Rolnego w 2010 roku [sztuki]. 

Tab.45. Turystyka w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

Tab.46 Drogi powiatowe w Powiecie Łukowskim wg typu nawierzchni. 

Tab.47 Wykazy dróg powiatowych. 

Tab.48 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

Tab.49  Sieć gazowa w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 
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Tab.50 Dochody budżetowe i wydatki Powiatu Łukowskiego  w latach 2007-2014 [tys. zł]. 

Tab.51 Dochody i wydatki budżetowe w powiatach Województwa Lubelskiego  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca.  

 

Spis wykresów: 

Wykres 1.   Struktura użytkowania gruntów w Powiecie Łukowskim. 

Wykres 2.  Struktura użytkowania gruntów w Powiecie Łukowskim, Podregionie Puławskim, 

województwie lubelskim w 2014 roku. 

Wykres 3.  Struktura ludności w Powiecie Łukowskim na tle Województwa Lubelskiego  

i kraju wg stanu na dzień 31.XII.2014 r.  

Wykres 4. Przyrost naturalny w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

Wykres 5. Saldo migracji w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

Wykres 6. Struktura wykształcenia ludności w wieku lat 13 i więcej w Powiecie Łukowskim  

na tle województwa lubelskiego wg stanu na dzień 31.III.2011 roku. 

Wykres 7. Udział bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych w Powiecie Łukowskim 

wg czasu pozostawania bez pracy. 

Wykres 8. Struktura bezrobotnych w Powiecie Łukowskim według wieku (stan na koniec 

2014 roku). 

Wykres 9. Struktura osób bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Wykres 10. Stopa bezrobocia Powiecie Łukowskim na tle Województwa Lubelskiego  

i kraju w latach 2007-2014.  

Wykres 11. Liczba uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych na terenie Powiatu 

Łukowskiego w latach 2007-2014. 

Wykres 12.  Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci w Powiecie Łukowskim 

na tle Podregionu Puławskiego i Województwa Lubelskiego w latach 2008-2014.  

Wykres 13.  Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sektora 

własności w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

Wykres 14. Podmioty gospodarki narodowej w Powiecie Łukowski wpisane do rejestru 

REGON w latach 2007-2014 wg poziomu zatrudnienia. 

Wykres 15. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca. 

Wykres 16. Powierzchnia gospodarstw rolnych w Powiecie Łukowskim. 

Wykres 17. Powierzchnia zasiewów w Powiecie Łukowskim wg danych Spisu Rolnego  

w 2010 roku. 

Wykres 18.  Podstawowe kierunki produkcji zwierzęcej w Powiecie Łukowskim wg danych 

Spisu Rolnego w 2010 roku [gospodarstwa rolne]. 

Wykres 19.  Zużycie nawozów sztucznych na 1 ha użytków rolnych w dobrej kulturze  

w Powiecie Łukowskim i Województwie Lubelskim. 

Wykres 20. Liczba turystów i udzielone noclegi w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

Wykres 21.  Struktura nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Łukowski, Podregionie 

Puławskim i Województwie Lubelskim w 2014 roku. 

Wykres 22. Długość sieci wodociągowej w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

Wykres 23. Wskaźniki ludności korzystającej z wodociągu w Powiecie Łukowskim na tle 

Podregionu  Puławskiego i Województwa Lubelskiego w latach 2007-2014.  
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Wykres 24. Długość sieci kanalizacyjnej w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014.  

Wykres 25. Wskaźnik ludności korzystającej z kanalizacji w Powiecie Łukowskim na tle 

Podregionu Puławskiego  i Województwa Lubelskiego w latach 2007-2014.  

Wykres 26. Liczba odbiorców gazu w Powiecie Łukowskim w latach 2007-2014. 

Spis fotografii: 

Fot. 1 Lasy Łukowskie w Powiecie Łukowskim 

Fot. 2 Rzeka Czarna w gminie Serokomla 

Fot. 3 Rezerwat Jata 

Fot. 4 Tablica informacyjna w rezerwacie ,,Topór’’ 

Fot. 5 Amonit z rezerwatu ,,Kra Jurajska’’ 

Fot. 6 Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie. 

Fot. 7 Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 

Fot. 8 Zabytkowy zespół klasztorny Bernardynów 

Fot. 9 Dwór w Wilczyskach 

Fot. 10 Łukowski Ośrodek Kultury 

Fot. 11 Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 

Fot. 12 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej ,,Łukowiacy’’ 

Fot. 13 Sala kinowa w Łukowie 

Fot. 14 Pływalnia Letnia ,,Delfin’’. 

Fot. 15 Pływalnia kryta ,,Delfinek’’ 

Fot. 16 Oddział obserwacyjno-zakaźny i laboratorium bakteriologicznego SPZOZ w Łukowie 

Fot. 17 Dom Pomocy Społecznej Św. Józefa w Woli Gułowskiej 

Fot. 18 ,,Szlak Sienkiewiczowski’’ 
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