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WSTĘP 
 

Jednym z procesów, jakim podlegają polityki publiczne na Świecie, a szczególnie w Europie jest 

przechodzenie od podejścia sektorowego do Zintegrowanego Podejścia Terytorialnego (Integrated 

Territorial Approach). Charakteryzuje się ono ukierunkowaniem na wykorzystanie endogenicznych 

potencjałów terytoriów określonych funkcjonalnie, integrację działań publicznych w wymiarze 

przestrzennym oraz wielopoziomowym systemem zarządzania.1 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) jest najważniejszym 

krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju. Została 

opracowana zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 

2003 roku. 

KPZK 2030 wskazuje nowe podejście do problematyki zagospodarowania przestrzennego kraju 

polegające przede wszystkim na powiązaniu działań strategicznych i programów operacyjnych 

współfinansowanych ze środków UE przy jednoczesnym określeniu działania państwa w sferze 

legislacyjnej i instytucjonalnej dla wzmocnienia efektywności systemu planowania przestrzennego i 

działań rozwojowych (w tym inwestycyjnych) ukierunkowanych terytorialnie.  

Jednym z głównych narzędzi mających służyć osiągnieciu wyznaczonych Wizji jest Powołanie 

Obszarów Funkcjonalnych, które charakteryzują się, jako „obszary„ wspólnymi cechami geograficznymi 

(społeczno-gospodarczymi i przestrzennymi)”. 

Obszar funkcjonalny można, więc scharakteryzować, jako obszar szczególnego zjawiska z zakresu 

gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ 

przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi 

uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju.  

W oparciu o wypracowane dokumenty Zespół Think Tank im Jana III Sobieskiego w kwietniu 

2013 roku przygotował projekt i z sukcesem złożył do konkursu pt.: „ Rozwój miast poprzez 

                                                           
1 Publikacja ze strony www.szlaksobieskiego.info 
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wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z 

przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków NMF/EOG 2009-

2014 za pośrednictwem Związku Miast Polskich. Projekt otrzymał dofinansowanie w dniu 14 

października 2013 roku. 

Celem głównym projektu jest poprawa spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku JIIIS poprzez 

wspieranie rozwiązań funkcjonalnych w zakresie turystyki, przetwórstwa i energetyki. 

Obszar funkcjonalny Szlaku Jana III Sobieskiego w woj. lubelskim tworzony jest poprzez 

oddziaływanie 3 miast: Krasnystaw, Łęczna, Piaski na 8 pozostałych gmin: Wólka, Spiczyn, Ludwin, 

Milejów, Mełgiew, Rybczewice, Gorzków i Krasnystaw. Jego głównym elementem jest przygotowanie 

11 inwestycji kluczowych do wdrożenia w nowym okresie programowania związanych z celami 

projektu. Ważnym czynnikiem całego procesu, jest sposób jego uspołecznienia i próba zaangażowania 

mieszkańców w procesy partycypacyjne i decyzje dotyczące ich najbliższej przestrzeni. 

Niniejszy raport jest wynikiem realizacji części tego procesu w gminie Rybczewice.  
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STOSOWANE NARZĘDZIA, WYKORZYSTYWANE ŹRÓDŁA 

Mrtoda planning for real  

Jest to technika służąca planowaniu rozwoju społeczności lokalnych, pozwalająca na 

wyartykułowanie przez mieszkańców danej społeczności swoich potrzeb w sposób niekonfrontacyjny. 

Pozwala na zasięganie opinii mieszkańców zarówno w kwestiach bardzo małych i lokalnych (np. ścieżki 

rowerowe na osiedlach i place zabaw), jak i nieco szerszych - planowanie strategiczne obejmujące 

rozwój nieco większych obszarów. Jednak trzeba pamiętać, że metody nie należy stosować do 

znacznych obszarów, gdyż traci ona wówczas swoją niezaprzeczalną atrakcję – czytelny i 

trójwymiarowy model. 

W czasie spotkań uczestnicy z zapewnionych wcześniej przez organizatorów materiałów 

przygotowują bowiem duże trójwymiarowe modele przestrzenne danej okolicy. Budowanie modelu 

jest pracochłonne, dlatego w niektórych wypadkach modele te są wykonywane wcześniej np. przez 

uczniów w okolicznej szkole. Na gotowym modelu uczestnicy umieszczają karty przedstawiające różne 

lokalne kwestie (np. dostępna miejska infrastruktura, ochrona zdrowia, transport publiczny, rynek 

lokalny itd.). Część kart jest pustych i wypełniają je dopiero w czasie spotkania sami uczestnicy 

wypisując na nich kwestie, o których wcześniej nie pomyśleli organizatorzy. Idea polega na tym, by 

kładąc na modelu kartę wypowiedzieć jednocześnie sugestię dotyczącą rozwiązań z tym związanych. 

Następnie konieczne jest ich priorytetyzowanie w małych grupach. Na tej podstawie wspólnie 

przygotowywane są plany działań. 

Metoda wykorzystywana jest w czasie spotkań z mieszkańcami. W niektórych wypadkach są to 

spotkania otwarte, organizowane łącznie dla wszystkich grup mieszkańców, czasem jednak potrzebna 

jest seria spotkań, w których uczestniczą grupy bardziej sprofilowane - np. osobno młodzi ludzie, 

osobno mamy z dziećmi itd. Planning for Real zostało opracowane jako technika zasięgania opinii przez 

The Neighbourhood Initiatives Foundation (NIF) 

Konsultacje metodą planning for real zostały przeprowadzone przy udziale społeczności 

lokalnej (zamieszkującej, uczącej się lub pracującej w gminie Rybczewice).  Innymi słowy przy udziale 

wszystkich potencjalnych użytkowników.  Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z 
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zasadami metody planing for real służącej planowaniu rozwoju społeczności lokalnych, pozwalająca na 

wyartykułowanie przez mieszkańców danej społeczności swoich potrzeb w sposób niekonfrontacyjny. 

W czasie spotkań uczestnicy przy wykorzystaniu zapewnionych przez organizatorów materiałów, 

ankiet, modeli, wyrażali swoje opinie na temat planowanej rewitalizacji zespołu pałacowo parkowego.  

PRZEDMIOT KONSULTACJI  

Inwestycja kluczowa w Gminie Rybczewice 

Przedmiotem konsultacji w gminie Rybczewice i zarazem inwestycją kluczową jest rewitalizacja 

i zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie. Zespół ma 

powierzchnię 8,3 ha, a w jego skład wchodzą: dwór, dawna obora, dawna stajnia cugowa, budynki 

łaźni, oraz park z bogatym drzewostanem otoczony murowanym ogrodzeniem z bramami wjazdowymi, 

wpisany do rejestru zabytków. W parku znajdują się okazy drzew objętych ochroną i oznaczonych 

mianem „pomnika przyrody”. 
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Celem niniejszych konsultacji było zaplanowanie rewitalizacji oraz modernizacji obiektów 

zespołu pałacowo- parkowego. Konsultacje posłużą opracowaniu „Zintegrowanej Strategii Rozwoju OF 

Szlaku Jana III Sobieskiego w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej”. 

Na etapie planowania dopuszczone były się różnorakie rozwiązania renowacyjne zgodne z 

decyzjami konserwatorskimi, począwszy od funkcji turystyki zdrowotnej, aż do funkcji ekomuzeum.  

 

METODOLOGIA PRAC  

Ważne jest, aby stwarzać szanse mieszkańcom do stosowania różnych innych form aktywności, 

najbardziej odpowiednich dla ich potrzeb i możliwości rozwiązywania konkretnych problemów. Mogą 

one mieć charakter sformalizowany, jak stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, partie polityczne 

albo niesformalizowany.  

W procesie badawczym związanym z opracowaniem Konsultacji zastosowano następujące techniki 

i narzędzia badawcze: 

 Kwestionariusz ankiety - ankieta papierowa  
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 Praca na makiecie przestrzennej w skali 1:87 

 Dyskusja oraz praca w grupach 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY 

Badania zostały zrealizowane za pomocą stworzonej dla tego procesu ankiety (zał. Nr 1), na 

próbie 118 osób.  Kwestionariusz ankiety został udostępniony w internecie na stronie 

www.ofszlaksobieskiego.pl interesariuszom w wersji elektronicznej z możliwością odesłania na 

wskazany adres e-mail a także rozdany w wersji papierowej do wypełnienia.  

Celem badania było zebranie opinii od potencjalnych użytkowników na temat planowanej 

inwestycji kluczowej w Rybczewicach, w szczególności na temat rozwiązań, zagospodarowania, 

przeznaczenia i innych uwarunkowań związanych z modernizacją Zespołu parkowego w Rybczewicach. 

Ankieta składała się z 10 pytań w tym 7 zamkniętych i 3 otwartych, w których można było 

zgłosić swoje postulaty do planowanej inwestycji kluczowej. Ankieta była do pobrania na stronie 

internetowej www.ofszlaksobieskiego.pl, oraz kolportowana podczas spotkań odbywających się na 

terenie gminy Rybczewice. 

PRACA PRZY MAKIECIE  

 Elementem konsultacji przeprowadzonych zgodnie z metodyką techniki planing for real była 

„praca” przy makiecie przestrzennej obrazującej w skali 1: 87 wspomniany teren.  

http://www.ofszlaksobieskiego.pl/
http://www.ofszlaksobieskiego.pl/
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Istotnym elementem prowadzenia pracy w trakcie konsultacji zgodnie z metodyką techniki planing 

for real była praca przy makiecie przestrzennej prezentującej teren zespołu pałacowo parkowego wraz 

z zaznaczeniem ukształtowania terenu. Uczestnicy mogli przestawiać elementy małej infrastruktury 

tworząc i kreując tym samym nową przestrzeń wokół planowanej inwestycji oraz skupić się nad 

istotnymi elementami zabudowy w tym: dworek, dwa budynki szkolne, fragmenty zachowanego, 

kamiennego ogrodzenia, kamienna brama wjazdowa, garaże, a także elementy infrastruktury 

graniczącej z dworem i parkiem mając bezpośrednie oddziaływanie na system planowania 

modernizacji. W sferze tej znajdują się blok mieszkalny tzw. „dom nauczyciela”, boisko piłkarskie, na 

którym rozgrywane są mecze Sekcji piłki nożnej GLKS  VICTORIA  RYBCZEWICE, oraz zalew retencyjny. 

Podczas prac konsultacyjnych przy makiecie uczestnicy mieli możliwość samodzielnego zdefiniowania 

obszaru przestrzeni publicznej prezentowanej na makiecie. Możliwość posługiwania się modelami 

sprawiła, że uczestnicy konsultacji bardzo łatwo zlokalizowali istotne dla nich kwestie związane z 

zagospodarowaniem terenu. Zastosowanie makiety pozwoliło osłabić barierę komunikacyjną związaną 

z brakiem kompetencji. Ujęta w „klocki” giełda pomysłów w prosty sposób weryfikuje, co można, co 

się zmieści, jakie są bariery techniczne. Dodatkowe możliwości usuwania lub dodawania modeli 

pozwoliły na określenie zakresu wstępnych aczkolwiek niezbędnych prac.  W odniesieniu do celów 

konsultacji uczestnicy ustalili wspólny pożądany ich zdaniem wygląd przestrzeni zespołu pałacowo- 

parkowego wraz z jego otoczeniem. 

1. Wyremontowany i zmodernizowany dwór z przeznaczeniem na funkcje usługowe 

2. Uregulowane i wyrównane alejki prowadzące przez park 
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3. Zlikwidowane garaże na tyłach dworu 

4. Zadbane i odnowione kamienne ogrodzenie wraz z bramą wjazdową do parku 

5. Zainstalowane oświetlenie na terenie parku 

6. Zainstalowanie infrastruktury parkowej (kosze naśmieci, ławki, altany itp.) 

7. Stworzone zejście (schody) prowadzące do brzegu zalewu retencyjnego 

8. Stworzone molo na zalewie 

9. Zainstalowana napowietrzna siłownia 

10. Zainstalowany plac zabaw 

Wymienione wyżej elementy pojawiały się w dyskusjach zarówno na etapie wstępnych propozycji – 

koncepcji jak również podczas pracy zespołów nad uszczegółowieniem wybranych dwóch propozycji.  

W obszarze projektu wyznaczone zostały strefy wymagające interwencji – niezagospodarowane, 

zdegradowane, czy wywołujące spięcia społeczne. Wytypowano sześć podstawowych miejsc 

i zaproponowaliśmy dla każdego z nich kilka rozwiązań. Opracowując elementy makiety przygotowane 

zostały klocki w czterech kolorowych grupach. Żółte elementy opracowane zostały przede wszystkim 

z myślą o mieszkańcach. W tej grupie znalazły się funkcje, które mogą podnieść standard życia: place 

zabaw, boiska, ławki, altany, fontanny oraz elementy przestrzenne sprzyjające wydzielaniu przestrzeni 

sąsiedzkich. Kolorem pomarańczowym oznaczono usługi społeczne, kulturalne, edukacyjne, które 

sprzyjają powstawaniu przestrzeni publicznych. Elementy czerwone tworzone były przede wszystkim 

z myślą o użytkownikach z zewnątrz głownie turystach. Wprowadzenie tych wariantów 

umożliwi  uzyskanie wymiernych korzyści finansowych (za wynajem czy sprzedaż) oraz dostarczy 

miejsc pracy dla mieszkańców gminy. Funkcje te np. hotel lub spa mogą też podnieść prestiż miejsca. 

Zielone klocki przedstawiały elementy przyrodnicze (skwery, drzewa, krzewy itp.). 

 

DYSKUSJA ORAZ PRACA W GRUPACH 

Dyskusja jest metodą polegającą na wymianie zdań między uczestnikami, niezależnie od tego, czy 

wypowiadane kwestie stanowią ich własne poglądy czy też odwołują się do opinii innych osób. 

Dyskusja podjęta przez uczestników po wstępnie prezentacji i etapie projektowania na makiecie była 
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nieodzownym elementem procesu partycypacji, ponieważ omawiana kwestia jest kontrowersyjna i 

wzbudzająca zainteresowanie. Temat rewitalizacji podzielił dyskutujących i nie dał się szybko i 

jednoznacznie rozstrzygnąć. Dyskusja zakończyła się podsumowaniem, stanowiącym krótkie 

omówienie rezultatów i sposobu jej prowadzenia a także wyznaczeniem dwóch grup roboczych. 

 

PRZEBIEG KONSULTACJI 

Na potrzeby konsultacji przeprowadzono sześć spotkań grupowych, w których udział wzięło w 

sumie 126 osób. Podczas spotkań uczestnicy procesu wyrażali swoją opinię na temat planowanej 

Inwestycji kluczowej w gminie Rybczewice tj. zespołu pałacowo parkowego w Rybczewicach Drugich.   

Pierwsze spotkanie było spotkaniem otwartym i odbyło się 31 lipca 2014 roku. W trakcie 

spotkania uczestnicy zapoznani zostali z celami projektu jak również zaprezentowana została makieta 

zespołu pałacowo – parkowego wraz uwzględnionymi istotnymi elementami otoczenia mogącymi mieć 

wpływ na ograniczenia lub sprzyjać planowanym formom modernizacji w/w obiektu. Podczas spotkana 

zaprezentowany został druk fiszki (załącznik nr. 2), na którym chętne osoby miały możliwość 

zaproponowania swojego pomysłu na wykorzystanie przestrzeni zespołu pałacowo – parkowego. W 

trakcie spotkania podjęto dyskusję nad wykorzystaniem przestrzeni publicznej zespołu pałacowo – 

parkowego w wyniku, której zdecydowano o powstaniu 2 grup roboczych, które zajmą się 

uszczegółowieniem wybranych koncepcji. Złożono 5 wniosków prezentujących możliwości 

zagospodarowania terenu zespołu pałacowo- parkowego po uprzednio wykonaniu niezbędnych prac 

modernizacyjnych.  

Wniosek 1  

Dotyczy zagospodarowania terenu zespołu pałacowo parkowego z uwzględnieniem jego funkcji 

turystyczno– sportowych.  

„Proponujemy stworzenie infrastruktury sportowo- turystycznej tj. wyznaczenie ścieżek 

rowerowych w parku oraz w jego okolicy, tak, aby turyści mogli swobodnie poruszać się po parku 

rowerami. Konieczne jest wyznaczenie traktów pieszych oraz zadbanie o drzewostan parku. Naturalne 
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ukształtowanie terenu powoduje, że park może być miejscem wyznaczenia tras rowerowych do 

uprawiania kolarstwa krosowego a także zawodów tego typu. W pobliżu budynku po szkole można 

zrobić boisko do siatkówki a także wykorzystać teren do zrobienia bieżni dla lubiących biegać. 

Dodatkowo na terenie zespołu można postawić siłownie pod chmurką i plac zabaw. Otoczenie parku 

również sprzyja uprawianiu dyscyplin sportowych jak na przykład zawody wędkarskie (zalew), zawody 

piłkarskie (boisko do piłki nożnej). Dworek można wykorzystać, jako bazę noclegową dla turystów oraz 

zawodników, którzy przyjadą na zawody.” 

Wniosek propozycja nr 2 

Dotyczy zagospodarowania zespołu pałacowo parkowego na cele kulturalne. 

„Dworek to miejsce, w którym można zorganizować dom kultury żeby dzieci i młodzież mogli 

się gdzieś podziać, cos ze sobą zrobić np. zimą, kiedy nie można wyjść na dwór. Można było by tam 

organizować spotkania z ciekawymi ludźmi wystawy albo koncerty. Można by tam było zrobić koło 

gospodyń albo chór żeby mógł tam ćwiczyć a dzieci uczyć na instrumentach. W parku można postawić 

scenę a i przy starej szkole jest dużo miejsca na jakieś festyny albo dożynki.” 

Wniosek propozycja nr 3 

„Gmina ma bardzo dobre warunki klimatyczne i naturalne, więc mogli to przyjeżdżać ludzie jak 

na wypoczynek do sanatorium. W dworku można by zrobić pokoje o wysokim standardzie a w byłej 

szkole o trochę niższym. Dodatkowo w dworku mieściłaby się stołówka i całe zaplecze biurowe. 

Niedaleko są źródła, z których można by czerpać dla kuracjuszy wodę. Tu mogliby przyjeżdżać ludzie, 

którzy szukają ciszy i spokoju w połączeniu z relaksem i rehabilitacją. Naprzeciw parku jest Kadrema 

gdzie ludzie mogliby wykonywać sobie rehabilitację.  W parku należałoby zrobić ładne alejki, postawić 

ławki i latarnie. Postawić można by było też fontannę i zrobić molo na zalewie. To było by z korzyścią i 

dla ośrodka zdrowia i dla gminy, bo ludzie, którzy by tu przyjeżdżali zostawialiby pieniądze na miejscu.” 

Wniosek propozycja nr 4 

„Nasz pomysł na zagospodarowanie terenu dotyczy wykorzystani głównie dworku, jako bazy 

noclegowej skierowanej na turystów profilowanych tj. wędkarzy i myśliwych. Nawiązując do tradycji 
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myśliwskich można było by odrestaurować dworek w stylu myśliwskim i zorganizować tam dodatkowo 

bazę koła łowieckiego, któremu można by było powierzyć zarządzanie obiektem. Grupa myśliwych i 

wędkarzy to coraz liczniejsze sektory odbiorców turystyki sezonowej i pozasezonowej.” 

Wniosek propozycja nr 5  

„Propozycją na zagospodarowanie i dworku jest stworzenie w mim ekomuzeum lub muzeum 

wiejskiego, izby pamięci lub innego rodzaju działalności wystawienniczej połączonej z elementami 

edukacji nieformalnej. Bliskość zalewu oraz teren parku nadają się idealnie do stworzenia tam 

arboretum funkcjonującego, jako miejsce spotkań dydaktycznych jak również miejsce organizacji 

spotkań otwartych dla mieszkańców, świąt, uroczystości i innych tego typu wydarzeń masowych. „ 

Podczas kolejnych spotkań z wyżej wymienionych wniosków wyłoniono dwa, których 

uszczegółowieniem zajęły się wyznaczone grupy robocze. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na 

wybór pomysłów okazał się nie tylko sam terem parku i dworu, ale również strefa najbliższego 

otoczenia mająca ogromny wpływ na możliwość oraz powodzenie lub niepowodzenie wybranego 

pomysłu. Za istotne sąsiedztwo uczestnicy konsultacji uznali: bliskość zbiornika wodnego – zalewu, 

boiska piłkarskiego i ośrodka zdrowia oraz atrakcyjnego terenu wokół zalewu.  
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WYNIKI SPOTKAŃ PARTYCYPACYJNYCH 

Kolejnym etapem prowadzonych konsultacji w Gminie Rybczewice były spotkania 

uszczegóławiające poświęcone dwóm wybranym pomysłom na zagospodarowania terenu parku, które 

zyskały oraz największą przychylność mieszkańców. Celem przewodnim spotkań były konkretne 

działania, jakie mogą zostać podjęte w celu rewitalizacji oraz zagospodarowania terenu inwestycji 

kluczowej. Wybrane koncepcje, nad którymi były prowadzone prace to: 

 Rewitalizacja zespołu pałacowo parkowego z przeznaczeniem rekreacyjno- 

sportowym 

Zespół skupił się głownie na pomyślę zorganizowania w dworku oraz budynku dawnego liceum 

bazy noclegowej dla turystów indywidualnych (w sezonie) oraz możliwości prowadzenia turnusów 

kolonijnych, zimowisk, zielonych szkół, obozów sportowych itp. Główne dyscypliny sportowe, jakie 

wskazano do możliwości rozwijania ich na analizowanym terenie to: kolarstwo górskie i crossowe, 

nordic-walking, narciarstwo biegowe, piłka nożna, wędkarstwo.  

Uszczegółowiając pomysł zagospodarowania zpałacowo- parkowego w celach sportowo- 

turystycznych uczestnicy zespołów konsultacyjnych wypisali: 
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a. Odremontowanie dworu znajdującego się w parku zgodnie z jego historycznym 

charakterem przy udziale konserwatora zabytków, bez wprowadzania nowoczesnych np. 

plastikowych okien ulub drzwi. 

b. Zorganizowanie w odremontowanym dworku bazy noclegowej wraz z zapleczem 

kuchennym i możliwością serwowania posiłków. 

c. Powołanie przez gminę instytucji zarządzającej stworzoną placówką (bazą turystyczną)  

d. Odremontowanie i modernizacja budynku dawnego liceum 

e. Stworzenie na terenie dawnego liceum  

f. Wyposażenie terenu w system oświetlenia lampami parkowymi 

g. Stworzenie boiska do siatkówki plażowej w miejscu istniejących, kiedy boisk ziemnych 

obok szkoły 

h. Stworzenie kortu tenisowego 

i. Stworzenie infrastruktury parkowej (ławki, kosze na śmieci itp.) 

j. Stworzenie miejsc parkingowych 

k. Przeniesienie garaży należących do mieszkańców bloku sąsiadującego z dworem 

l. Zadbanie o zieleń w parku (wycinaka, nasadzenia, pielęgnacja) 

m. Stworzenie gminnego placu zabaw i napowietrznej siłowni 

n. Stworzenie ścieżek rowerowych w kilku wariantach trudności z wykorzystanie naturalnego 

ukształtowania terenu 

o. Współpraca powołanej jednostki z ośrodkiem zdrowia prowadzącym zabiegi 

rehabilitacyjne ( obsługa turnusów sportowych – dodatkowe profity i prestiż ośrodka) 

p. Zorganizowanie cyklicznych imprez sportowych np. zawody wędkarskie, zawody 

rowerowe, kajakowe 

Według zespołu pracującego nad uszczegółowieniem pomysłu proponowanie zmiany mogą przyczynić 

się do rozwoju agroturystyki, usług około turystycznych np. produkcja pamiątek, wypożyczalnia 

rowerów, wypożyczalnia kajaków, park linowy na terenie parku, przejażdżki konne lub na kładach a 

także rozwinąć usługi gastronomiczne i rozrywkowe. 
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 Rewitalizacja zespołu parkowego z do pełnienia funkcji kulturalnych  

Drugim pomysłem, nad którym pracowali uczestnicy konsultacji uszczegóławiając jego składowe był 

pomysł związany z utworzeniem na terenie dworu oraz otaczającego go parku miejsca organizacji 

wydarzeń kulturalnych, ale również pełniącego rolę miejsca wspierającego lokalną społeczność. 

Uszczegółowiając pomysł zagospodarowania zespołu pałacowo- parkowego w celach sportowo- 

turystycznych uczestnicy zespołów konsultacyjnych wymienili: 

a) Odremontowanie dworu i doprowadzenie go do użytkowania  

b) Nadanie obiektowi statury Gminnego Ośrodka Kultury w Rybczewicach 

c) Wybranie zarządcy Ośrodka kultury tj. wybranie w konkursie dyrektora zarządzającego 

placówką ( w tym przypadku zdania na temat trybu powoływania dyrekcji były podzielone) 

d) Zatrudnienie początkowo jednego a według potrzeb drugiego pracownika odpowiadającego 

za organizowanie wydarzeń kulturalnych w gminie Rybczewice. 

e) Przygotowanie oferty, w której mogą znaleźć się m.in. zajęcia dla dzieci takie jak muzyczne 

nauka gry na instrumentach lub nauka śpiewu, taneczne, nauk języków obcych, zajęcia 

plastyczne, zajęcia ogólnorozwojowe – prowadzenie świetlicy popołudniowej dla dzieci 

f) Przygotowanie oferty dla młodzieży – nauka tańca hip hop 

g) Wygospodarowanie miejsca i czasu na spotkania dla Kół gospodyń wiejskich lub klubu seniora, 

który może powstać w ramach jednostki kultury 

h) Oferta zajęć sportowych np. sekcja szachowa lub sekcja ping-ponga 

i) Organizowanie wystaw twórców ludowych 

j) Organizowanie kiermaszów przedświątecznych 

k) Organizacja imprez plenerowych np. dożynki, koncerty, dnia sadowników itp. 

l) Zorganizowanie miejsca zabaw dla dzieci i rodziców – pokój zabaw 

m) Zainicjowanie grupy rekonstrukcyjnej zajmującej się odtwarzaniem dziejów oręża polskiego z 

XVII wieku – czasów panowania króla Jana III Sobieskiego   

n) Zagospodarowanie terenu parku w postaci wyremontowania ścieżek oraz zamontowania 

oświetlenia, zrobienie krawężników oraz poprowadzenie po parku np. historycznej lub 

przyrodniczej ścieżki edukacyjnej. 
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Podczas spotkań konsultacyjnych, na których grupy mieszkańców pracowały nad 

uszczegółowieniem pomysłów na zagospodarowanie kompleksu płacowo-parkowego wskazywano 

konieczność odrestaurowania zabytkowego dworu bez względu na jego przeznaczenie w celu 

zachowania jego unikatowej wartości historycznej. W podobny sposób mieszkańcy wyrażali swoje 

opinie na temat otaczającego dwór parku, głównie ze względu na jego unikatowy drzewostan oraz 

położenie.  

Poza wspomnianymi spotkaniami w trakcie prowadzenia konsultacji kolportowana była 

ankieta papierowa, która dostępna była podczas spotkań dla wszystkich chętnych a także 

pozostawiona do pobrania i wypełnienia w siedzibie Zespołu Szkół w Rybczewicach oraz Banku 

spółdzielczego w Rybczewicach. 
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WYNIKI ANKIET 

Spośród 118 zebranych ankiet respondenci wypełnili w całości podając odpowiedzi na wszystkie 

pytania 113 druków. Rozkład odpowiedz na zadane pytania przedstawia się następująco 

Wykres 1 

 

 

Wśród 119 ankietowanych aż 111 osób uważa, że inwestycja kluczowa, jaką jest rewitalizacja 

Zespołu pałacowo-parkowego w Rybczewicach jest potrzebna. Tylko grupa 5 osób uważa, że inwestycja 

ta nie jest potrzebna i nie przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Ponadto 2 osoby 

nie mają zdania. Grupa 5 osób wskazująca negatywne odpowiedzi i nie wypełniała dalszej części 

ankiety. 
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Wykres 2 

 

Najliczniejszą grupą ankietowanych jest grupa, która uważa, że włączenie zespołu pałacowo- 

parkowego w Rybczewicach w sieć Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego jest dobrym 

wyborem. Zdecydowane tak wskazało 80 % ankietowanych. Tylko 6 osób odpowiedziało przecząco. 17 

osób jest niezdecydowanych. Może to wskazywać na brak pełnej wiedzy na temat Obszaru 

Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego jak również wiedzy na temat samego Szlaku Jana III 

Sobieskiego.   
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Wykres 3 

 

W odpowiedzi na zadanie pytanie dotyczące funkcji zabytkowego dworku wraz z otoczeniem 

zespołu pałacowo- parkowego w Rybczewicach, 68 osób (ponad 60 % ankietowanych) wskazało 

funkcję turystyczno- sportową, jako główny kierunek rozwoju. Drugą koncepcją zagospodarowania 

wskazywaną najliczniej przez respondentów była funkcja kulturalna 32 osoby (28 % ankietowanych). 

11 osób (blisko 10% ankietowanych) wskazywało funkcję wypoczynkowo- rekreacyjną, jako główną 

destynację inwestycji Kluczowej w Gminie Rybczewice. Ponadto w pytaniu nr 3 istniała możliwość 

zaproponowania własnej odpowiedzi. Jedno propozycja dotyczyła przeznaczenia inwestycji na Dom 

dziecka, druga propozycja to przeznaczenie zabytkowego dworku na mieszkania socjalne. 
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Wykres 4 

 

Na zadane pytanie dotyczące obszaru modernizacji Inwestycji kluczowej 85 osoby (75% 

ankietowanych) wskazało na konieczność objęcia inwestycją zarówno dworku jak również 

otaczającego go parku. Pozostałe wskazania dotyczące samego dworku 20 osób (18 % ankietowanych) 

oraz samego parku 8 osób (7% ankietowanych).  Rozkład odpowiedzi wskazuje jednoznacznie, że 

mieszkańcy gminy Rybczewice uważają za ważne zarówno objęcie pracami modernizacyjnymi 

głównego punktu parku, czyli zapadkowego dworu jak również całego terenu parku. Podczas spotkań 

uszczegóławiających zostały zaproponowane kierunki modernizacji z uwzględnieniem dwóch 

głównych pomysłów zagospodarowania jak również niezależnie od nich. 
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Wykres 5 

 

W powyższym pytaniu dotyczącym sposobu zagospodarowania zabytkowego parku wokół 

dworku w Rybczewicach ankietowani najczęściej, bo aż 55 razy wskazywali na potrzebę 

zagospodarowania terenu parku z przeznaczeniem na funkcje sportowo rekreacyjne z wyznaczeniem 

np. tras biegowych, tras rowerowych, tras do uprawiania biegów narciarskich itp. Kolejnymi 

wskazaniami były odpowiednio: zagospodarowanie terenu na potrzeby prowadzenia wydarzeń i 

imprez kulturalnych (22 wskazania), oraz możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych (13 

wskazań).  Trzy osoby zaproponowały inne propozycje. Były to: kawiarnia pod „chmurką”, miejsce 

grillowania dla wędkarzy, oraz ekomuzeum.  
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Wykres 6 

 

W pytaniu nr 6 ankietowani wskazywali ich zdaniem czynniki mogące mieć wpływ na 

powodzenie inwestycji oraz aktywizacji obszaru gminy dzięki realizacji inwestycji kluczowej. Wskazania 

ankietowanych mogły dotyczyć więcej niż jednej odpowiedzi. Najwięcej wskazań miały odpowiedzi 

dotyczące położenia Zespołu pałacowo-parkowego na szlaku Jana III Sobieskiego (88 odpowiedzi) 

atrakcyjna oferta turystyczna skierowana do szerokiego grona odbiorców 90 odpowiedzi. Według 

ankietowanych Promocja miejsca i oferty turystycznej ma wpływ na powodzenie inwestycji kluczowej 
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dla 48 osób (42% ankietowanych). Najmniejsze znaczenie dla powodzenia inwestycji kluczowej według 

ankietowanych, to dobre zarządzanie zmodernizowanym dworkiem i terenem parku. Taką odpowiedź 

wskazało 21 osób (ponad 18% ankietowanych).  

 

Wykres 7 

 

 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zarządzania zespołem po jego modernizacji aż 87 

ankietowanych (77% ankietowanych) udzieliło odpowiedzi wskazującej na jednostkę powołaną przez 

Gminę. Najmniej wskazań dotyczących zarządzania miała organizacja pozarządowa w porozumieniu z 

Gminą 5 wskazań. 15 osób wskazało, że najlepsza formą zarządzania było by zarządzanie przez 

prywatnego przedsiębiorcę w porozumieniu z Gminą. Ponadto 6 ankietowanych wskazały inne 

możliwość zarządzania: Zespół Promocji Szlaku Jana III Sobieskiego (2 osoby) OSP Rybczewice (2 osoby) 

Prywatny przedsiębiorca bez porozumienia z gminą (2 osoby). 
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Wykres 8 

 

 

Analizując pytanie 8 uwagę zwraca podobny rozkład odpowiedzi wskazujących na 

udostępnianie zmodernizowanego Zespołu pałacowo- parkowego: nieodpłatnie 45% respondentów 

oraz odpłatnie, ale w uzasadnionych przypadkach 49 %. Tylko 6 % badanych uważa, że 

zmodernizowany obszar powinien być podzielony na dwie strefy: płatną i bezpłatną.  
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Z podziałem na strefy np. obszar
parku bezpłatnie, budynek dworku
płatnie
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Wykres 9 

 

W ocenie respondentów w realizacji przedsięwzięcia związanego z modernizacją Zespołu 

pałacowo parkowego konieczne jest zaangażowanie zarówno środków finansowych, jaki i osobowych, 

aż 38 % ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. 30 % ankietowanych wskazało tylko środki 

finansowe, jako czynnik konieczny do realizacji inwestycji kluczowej a 24 % ankietowanych wskazało 

tylko środki osobowe. 8% badanych nie miało zdania w tym temacie.  

 

 

 

 

 

 

 

30%

24%

38%

8%

Jakie Pani/Pana zdaniem środki własne może 
zaangażować gmina w realizację 

przedsięwzięcia, mając na uwadze, że gmina 
będzie ubiegała się o dotację ze środków 

zewnętrznych

Tylko finansowe

Tylko osobowe

Finansowe i osobowe

Nie mam zdania
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Wykres 10 

 

W ocenie ankietowanych wysokość środków finansowych, jakie może zaangażować gmina w 

realizacje przedsięwzięcia rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rybczewicach powinna 

oscylować do kwoty 100 tysięcy złotych. Taka odpowiedź zyskała największą ilość wskazań przez 

ankietowanych, bo aż 65 %. 23% ankietowanych wskazało próg finansowy od 100 tysięcy złotych do 

500 tysięcy złotych. Najmniej wskazań zyskały odpowiedzi od 500 tysięcy złotych do 2 milionów złotych 

(7% ankietowanych) i odpowiednio odpowiedź „powyżej 2 milionów złotych” (5% ankietowanych).  

 

 

 

 

65%

23%

7% 5%

Jakiej Pani/Pana zdaniem wysokości środki 
finansowe może zaangażować gmina w 

realizację przedsięwzięcia? 

Do 100 tys zł

od 100 do 500 tys zł

od 500 tys zł do 2 mln zł

powyżej 2 mln
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PODSUMOWANIE 

Znacząca większość uczestników procesu partycypacyjnego w ramach projektu Wzmocnienie 

spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III 

Sobieskiego zgadza się z twierdzeniem, że rewitalizacja espołu pałacowo parkowego w Rybczewicach 

jest potrzebna. Dodatkowo uważają oni za słuszne włączenie zespołu pałacowo parkowego w sieć 

Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego jednakże poparcie dla tego stwierdzenia musiało 

zostać poprzedzone wprowadzeniem na temat Obszaru Funkcjonalnego oraz Szlaku Jana III 

Sobieskiego przez prowadzącego badania. Uczestnicy procesu partycypacyjnego w trakcie jego trwania 

złożyli pięć wniosków dotyczących pożądanych zmian w przestrzeni publicznej objętych konsultacjami. 

Wszystkie wymienione wnioski były wnioskami anonimowymi. Spośród złożonych wybrane zostały do 

dalszej pracy dwa dotyczące zagospodarowania zespołu pałacowo- parkowego z przeznaczeniem na 

cele sportowo- turystyczne oraz drugi z przeznaczeniem na cele kulturalne. Ustalenia te pokryły się w 

tym przypadku z wynikami prowadzonej ankiety gdzie funkcja kulturalna i funkcja sportowo- 

turystyczna również zyskały największą ilość głosów. Znaczna większość uczestników procesu 

partycypacyjnego zgadza się z twierdzeniem, że rewitalizacja Zespołu pałacowo parkowego w 

Rybczewicach jest potrzebna. Respondenci wypełniający ankiety oraz osoby biorące udział w 

spotkaniach konsultacyjnych podobnie stwierdzili, że prace modernizacyjne muszą objąć zarówno 

budynek dworu jak i otaczającego go parku. Rewitalizacja tylko jednego obiektu nie miałaby zdaniem 

uczestników sensu z powodu analogicznych powiązań jak również wzajemnego oddziaływania 

przestrzennego infrastrukturalnego i społecznego.  Park dla mieszkańców gminy stanowi miejsce, z 

którymi wiąże ich niebywały sentyment przejawiany podczas spotkań, dlatego też starali się oni o 

wskazanie jak największej liczby możliwych pomysłów cząstkowych powiązanych z głównymi 

pomysłami zagospodarowania terenu widząc szansę na przekształcenie terenu parku w wizytówkę 

gminy i miejsce socjalizujące społeczność lokalną. Wskazywane najczęściej zadbanie o zieleń parku oraz 

stworzenie miejsca przyjaznego, po który mnie było by strach spacerować to tylko początek istotnych 

zmian, jakie zdaniem uczestników konsultacji musza się zadziać, aby wprowadzać stopniowo kolejne 

zmiany zarówno ekonomiczne, jaki i te istniejące w świadomości ludzi. Większość mieszkańców Gminy 
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Rybczewice uczestniczących w konsultacjach wyrażała opinię, że nie mają poczucia, że cos w gminie od 

nich zależy. Dlatego też w trakcie konsultacji pojawiły się wątpliwości związane z faktyczną realizacją 

wskazanych przez uczestników pomysłów. Jednakże wskazując rolę gminy, jako opiekuna modernizacji 

zespołu pałacowo- parkowego uczestnicy dyskusji konsultacyjnych ufają, że będzie to 

najodpowiedniejszy zarządca posiadający odpowiedni poziom odpowiedzialności i doświadczenia we 

wdrażaniu i realizacji podobnych przedsięwzięć jak również finansowaniu przyszłościowym 

prowadzonej inwestycji. W ocenie respondentów jak również uczestników projektujących na makiecie 

przestrzeń rybczewickiego zespołu pałacowo- parkowego gmina powinna tylko w nieznacznym stopniu 

angażować własne środki finansowe do wysokości nie większej niż 500 tys. złotych. Wskazania 

respondentów kierowały się raczej w kierunku pozyskiwania środków zewnętrznych na modernizację 

i rewitalizację ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej. Zalecenia dotyczące utrzymania 

omawianej inwestycji uczestnicy procesu partycypacyjnego wskazują na model biznesowy 

prowadzenia i zarządzania zmodernizowanym zespołem pałacowo- parkowym dopuszczając w 

uzasadnionych przypadkach zarządcę do pobierania opłat za korzystanie z usług proponowanych przez 

zrewitalizowany kompleks. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Zał. nr 1 

 

ANKIETA 

Szanowni Państwo, 

W związku z prowadzeniem w Gminie Rybczewice konsultacji społecznych w ramach projektu 

"Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku 

Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Pytania 

ankiety dotyczą Zespołu pałacowo parkowego w Rybczewicach - Inwestycji Kluczowej w Gminie 

Rybczewice. Ankieta ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców gminy Rybczewice na temat rozwiązań, 

zagospodarowania, przeznaczenia i innych uwarunkowań związanych z modernizacją zespołu 

pałacowo- parkowego w Rybczewicach.  

Dziękuję za poświęcony czas na wypełnienie ankiety. 

 

1. Czy Pani/Pana zdaniem, rewitalizacja Zespołu pałacowo parkowego w Rybczewicach jest potrzebna 

w gminie Rybczewice? 

o Tak 

o Nie 

o Nie mam zdania 

UWAGA. Jeśli podana została odpowiedź NIE proszę nie uzupełniać dalszej części ankiety. 

2. Czy Pani/Pana zdaniem, włączenie zespołu pałacowo- parkowego w Rybczewicach w sieć Obszaru 

Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego jest dobrym wyborem? 

o Tak 

o Nie 

o Nie mam zadania 

3. Jaka Pani/Pana zdaniem powinna być funkcja zabytkowego dworku wraz z otoczeniem zespołu 

pałacowo- parkowego w Rybczewicach? 
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o Funkcja kulturalna – np. siedziba gminnego centrum kultury, organizacji zajmującej się 

inwentaryzowaniem i udostępnianiem lokalnego dziedzictwa, kultywującego lokalne 

tradycje, muzeum gminne,  

o Funkcja turystyczna - sportowa – Baza noclegowa z możliwością prowadzenia np. 

młodzieżowych turnusów sportowych,  

o Funkcja wypoczynkowa - Baza noclegowa z nastawieniem na odbiorców poszukujących 

odpoczynku w niepowtarzalnych warunkach klimatycznych  

o Inna. Proszę napisać, jakie? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Czy uważa Pani/Pan, że pracami modernizacyjnymi należy objąć wyłącznie sam dworek czy również 

teren całego parku? 

o Sam dworek (np. modernizacja pod konkretne przeznaczenie- pokoje noclegowe, restauracja, 

sale wystawiennicze itp.) 

o Sam park (np. regulacja ścieżek, instalacja oświetlenia, ławek i koszy na śmieci itp.) 

o Dworek i otaczający go zabytkowy park 

5. Jeśli w pytaniu powyżej zaznaczono punkt 2 lub 3 proszę określić, w jaki sposób powinien zostać 

zagospodarowany zabytkowy park wokół dworku w Rybczewicach? 

o Miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych np. festiwali, przeglądów, plenerów itp. 

o Wyznaczone trasy rowerowe i trasy do nart biegowych, siłownia, plac zabaw, miejsce 

organizowania corocznych wydarzeń sportowych np. rajdów rowerowych, zawodów 

sportowych itp. 

o Możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, wypoczynku o charakterze 

sanatoryjnym,  

o Inne. Proszę napisać, jakie? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Jaki Pani/Pana zdaniem czynniki w odniesieniu do modernizacji zespołu pałacowo parkowego w 

Rybczewicach mogą przyczynić się do aktywizacji obszaru gminy i zwiększyć ilość turystów 

odwiedzających gminę? 

o Atrakcyjna oferta turystyczna skierowana do szerokiego grona odbiorców 

o Promocja miejsca i oferty turystycznej 

o Dobre zarządzanie zmodernizowanym dworkiem i terenem parku 

o Położenie zespołu pałacowo parkowego na Szlaku Jana III Sobieskiego 

7. Kto według Pani /Pana powinien zająć się modernizacją i zażądaniem zespołu pałacowo parkowego 

w Rybczewicach? 

o Odpowiednia jednostka powołana przez gminę 
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o Organizacja pozarządowa w porozumieniu z gminą 

o Prywatny przedsiębiorca w porozumieniu z gminą 

o Inne. Proszę napisać, jakie? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Czy Pani/Pana zdaniem obiekt po modernizacji, powinien być udostępniany wszystkim 

zainteresowanym nieodpłatnie, czy też zarządca może pobierać opłaty? 

o Powinien być udostępniany nieodpłatnie 

o W uzasadnionych przypadkach zarządca może pobierać opłaty  

o Z podziałem na strefy np. obszar parku bezpłatnie, budynek dworku płatnie 

9. Jakie Pani/Pana zdaniem środki własne może zaangażować gmina w realizację przedsięwzięcia, 

mając na uwadze, że gmina będzie ubiegała się o dotację ze środków zewnętrznych ( w tym np. 

Środki UE, sroki krajowe, kredyty bankowe)? 

o Tylko finansowe 

o Tylko osobowe 

o Finansowe i osobowe 

o Nie mam zdania 

10. Jakiej Pani/Pana zdaniem wysokości środki finansowe może zaangażować gmina w realizację 

przedsięwzięcia?  

o Do 100 tyś zł 

o Od 100 do 500 tyś zł 

o Od 500 tyś do 2 mln zł 

o Powyżej 2 mln zł 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 2 
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Fiszka-opis pomysłu na wprowadzenie zmian oraz rewitalizację w zespole pałacowo parkowym 

w Rybczewicach. 

W związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i 

terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”, 

współfinansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 

oraz środków krajowych proszę o opisanie: 

Co Pani/ Pan chciałby zrobić, zorganizować, zaplanować na terenie zespołu pałacowo parkowego w 

Rybczewicach po wykonaniu rewitalizacji? Prosimy o opisanie własnego pomysłu na 

zmianę/wykorzystanie zespołu pałacowo parkowego oraz samego dworu. Państwa pomysły i uwagi 

pozwolą na wybór optymalnych rozwiązań i zostaną uwzględnione w trakcie planowania 

przyszłościowego oraz opracowywania koncepcji zagospodarowania wyżej wymienionego terenu. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


