1. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA
Zgodnie z wytycznymi1 diagnoza zawarta w programie rewitalizacji (o ile nie została dokonana
w innym dokumencie strategicznym lub planistycznym gminy przyjętym uchwałą rady gminy)
obejmuje analizę wszystkich 5 obowiązkowych sfer (tj. sfery społecznej, gospodarczej,
środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej oraz technicznej) dla całego obszaru gminy oraz
pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji.
Szczegółowa diagnoza problemów występujących na terenie gminy Józefów została
wykonana odrębnie w ramach dokumentu „Diagnoza obszaru gminy Józefów służąca
delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”; poprzedziła ona wytyczenie
obszaru rewitalizacji. Dla tak wyznaczonego (a więc także zdiagnozowanego) obszaru
rewitalizacji sporządza się niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji, którego integralną częścią
jest ww. diagnoza służąca delimitacji.
Wobec
takiego
wskazania
wytycznych
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diagnoza
–
jakkolwiek
w części opiera się o ustalenia poprzednio sporządzonej diagnozy służącej wyznaczeniu
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – różni się od niej zasadniczo trzema
parametrami:
➢ jest diagnozą wyznaczonego już obszaru rewitalizacji, a nie całej gminy (do obszaru
całej gminy odwołuje się jedynie kontekstowo w tych przypadkach gdyż bez tego diagnoza
samego obszaru rewitalizacji nie byłaby czytelna);
➢ jest diagnozą szczegółową, przez co rozumiemy, że musi ona wnikać w poszczególne
fragmenty diagnozowanej materii na tyle głęboko i rozważać je na tyle dokładnie, aby dało
się zakończyć każdy z merytorycznych fragmentów diagnozy precyzyjną konkluzją, która
następnie posłuży do sformułowania jasnego celu rewitalizacji; dodatkowo większe części
diagnozy mogą być podsumowywane konkluzjami ogólniejszymi, z których da się
wyprowadzić bardziej generalne cele strategiczne rewitalizacji (którym z kolei byłyby
podporządkowane grupy bardziej szczegółowych celów operacyjnych, przyjętych
poprzednio w odpowiedzi na szczegółowe konkluzje diagnozy);
➢ jest na tym etapie już nie tylko diagnozą problemów, ale i potencjałów.
Celem niniejszej diagnozy jest szczegółowe przeanalizowanie występujących na obszarze
rewitalizacji problemów oraz potencjałów, i na podstawie tej analizy, sformułowanie wniosków
(konkluzji) umożliwiających wyznaczenie następnie celów rewitalizacji. Wnioski wynikające
z pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji przyczynią się do właściwego doboru
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Szczególnie istotne w tym kontekście jest rozpoznanie
problemów społecznych, gdyż to właśnie ich rozwiązanie stanowi istotę rewitalizacji.
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1.2 ANALIZA NEGATYWNYCH ZJAWISK I CZYNNIKÓW KRYZYSOWYCH
NA OBSZARZE REWITALIZACJI
W celu wyznaczenia na terenie gminy Józefów obszaru zdegradowanego2 i zaproponowania
obszaru do rewitalizacji3 szczegółową diagnozę zjawisk społecznych, gospodarczych,
środowiskowych technicznych i przestrzenno-funkcjonalnych przeprowadzono dla całej gminy.
Gmina Józefów jest gminą miejsko-wiejską z siedzibą w miejscowości Józefów. Jest ona
położona w południowej części województwa lubelskiego i południowo-wschodniej powiatu
biłgorajskiego. Gmina graniczy z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:
➢ od wschodu z gminą Susiec (powiat tomaszowski),
➢ od północy z gminą Zwierzyniec i Krasnobród (powiat zamojski),
➢ od zachodu z gminą Tereszpol i Aleksandrów (powiat biłgorajski),
od południa z gminą Łukowa (powiat biłgorajski).
Rysunek 1 Położenie gminy Józefów

Źródło: Opracowanie własne

W świetle „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na latach 2014-2020” obszar zdegradowany to
obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych
(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego
poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej
z następujących sfer: gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych
przedsiębiorstw), środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności
odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),
przestrzenno-funkcjonalnej
(w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do
podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru,
niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych), technicznej (w szczególności
w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku
funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,
w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).
3
W świetle „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na latach 2014-2020” obszar rewitalizacji,
obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym,
z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację.
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Gmina zajmuje powierzchnię 126,5 km2, co stanowi około 7,5% powierzchni powiatu
biłgorajskiego (łącznie 1678 km2) oraz 0,5 % powierzchni województwa lubelskiego
(25 155 km2). Cechuje się ona dobrym dostępem do dróg tranzytowych o znaczeniu
regionalnym i krajowym. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 849 ZamośćJacnia – Józefów - Wola Obszańska oraz numer 853 Nowy Majdan-Józefów – Tomaszów
Lubelski. Poza tym przez jej obszar biegnie linia kolejowa relacji Zamość-Bełżec o znaczeniu
międzynarodowym relacji Warszawa-Lwów.
Miejscowość gminna (miasto Józefów) oddalona o około 110 km od Lublina - stolicy
województwa lubelskiego, około 290 km od Warszawy oraz około 270 km od Krakowa.
Najbliżej zlokalizowanymi portami lotniczym są: port Lublin-Świdnik (około 106 km), RzeszówJasionka (około 105 km) oraz Kraków-Balice (około 280 km). Miasto Józefów położone jest w
odległości około 63 km od polsko-ukraińskiego przejścia w Hrebennem, 86,5 km od Korczowej
oraz 105 km od przejścia w Zosinie.
W skład gminy wchodzi miasto Józefów (podzielone na 3 jednostki pomocnicze: Osiedle
Józefów Centrum, Osiedle Józefów Morgi i Osiedle Józefów Pardysówka) oraz 18
miejscowości: Brzeziny i Górecko Kościelne (Sołectwo Brzeziny), Czarny Las (Sołectwo
Czarny Las), Długi Kat (Sołectwo Długi Kąt), Górniki (Sołectwo Górniki), Górecko Star
(Sołectwo Górecko Stare), Hamernia (Sołectwo Hamernia), Majdan Kasztelański, Sołectwo
i Józefów Roztoczański (Sołectwo Majdan Kasztelański), Majdan Nepryski (Sołectwo Majdan
Nepryski), Samsonówka i Długi Kat-Osada (Sołectwo Samsonówka), Siedliska i Tartak DługiKąt (Sołectwo Siedliska), Stanisławów (Sołectwo Stanisławów),Szopowe (Sołectwo
Szopowe), Tarnowola (Sołectwo Tarnowola).

1.2.1 WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZACJI OBJĘTEGO
PROGRAMEM
Pierwszym etapem opracowania „Diagnozy gminy Józefów służącej delimitacji obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji” było wyznaczenie na terenie gminy Józefów
obszarów referencyjnych, w ramach których prowadzona była analiza mająca na celu
wskazanie jednostek wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych. Diagnoza objęła cały
obszar gminy w podziale na ustalone jednostki referencyjne, a przeprowadzona została
w oparciu o obiektywne i weryfikowalne mierniki oraz metody badawcze dostosowane do
lokalnych uwarunkowań.
W procesie wyznaczania granic poszczególnych obszarów referencyjnych wykorzystane
zostały różnego rodzaju źródła informacji przestrzennych, które pozwoliły zbudować podział
możliwie intuicyjny dla mieszkańców gminy. Stąd też niezbędne było wykorzystanie takich
źródeł danych jak: istniejące i historyczne granice dzielnic samorządowych, jednostki GUS
(obwody spisowe i obręby statystyczne), dostępne mapy gminy (historyczne i topograficzne).
Tereny włączone do poszczególnych jednostek podziału charakteryzują się podobieństwem
pełnionych funkcji.
Dla celów analizy na terenie gminy Józefów wyznaczono 23 obszary referencyjne, które
zaprezentowano na poniższej mapie. W zakresie części wiejskiej gminy podział oparto na
funkcjonujących jednostkach pomocniczych. Natomiast w granicach samego miasta Józefów
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podział na jednostki referencyjne bazował na podobieństwie pełnionych funkcji
poszczególnych terenów. Poza tym przy podziale wzięto pod uwagę również typ występującej
w poszczególnych jednostkach zabudowy, a także powszechnie przyjęte i funkcjonujące
w lokalnym społeczeństwie podziały miasta na jego części, głównie w oparciu o charakter
zabudowy i czas powstania poszczególnych jej części. W obrębie miasta Józefów
wydzielono 5 jednostek referencyjnych: 1 – Morgi (cześć terenów włączonych do jednostki
referencyjnej należy do obszaru mieszkaniowego z podstawowym przeznaczeniem gruntów
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zagrodową wraz z towarzyszącymi
obiektami i urządzeniami - w tym urządzeniami technicznymi; południowa część obejmuje
tereny usług turystycznych, cała centralna część jednostki referencyjnej – dolina Nepryszki –
obejmuje tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie
przyrody), 2 – Józefów Północ (do obszaru tego włączono głównie tereny obszaru
mieszkaniowego z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną oraz zagrodową oraz w niewielkim stopniu tereny działalności produkcyjnej), 3
– Józefów Południe (znaczna część obszaru to tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowej, cześć to tereny eksploatacji powierzchniowej oraz cała
południowa część jednostki referencyjnej to tereny rolne bez prawa zabudowy oraz tereny
lasów ochronnych i zadrzewień), 4 – Józefów Centrum (tereny spełniające głównie funkcje
mieszkaniowe i usługowe; obręb ten postrzegany jest jako śródmiejska część miasta,
historycznie ukształtowane centrum, znajdują się tu m.in. tereny usług oświaty i kultury, tereny
usług administracyjnych, tereny usług kultu religijnego) oraz 5 – Pardysówka (głównie jest to
obszar zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz tereny lasów ochronnych i zadrzewień, jak
również tereny rolne bez prawa zabudowy). Natomiast pozostałe 18 jednostek referencyjnych
dotyczy terenów wiejskich gminy, gdzie jako jednostki referencyjne wykorzystano podział na
funkcjonujące jednostki pomocnicze – sołectwa.
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Mapa 1 Podział analizowanego obszaru na obwody referencyjne

OBSZAR WIEJSKI GMINY

MIASTO JÓZEFÓW

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Jozefowie
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W pracach nad zidentyfikowaniem obszaru zdegradowanego przyjęto analizę wielokryterialną,
opartą na zestawie wskaźników, pozwalającą na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania
rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych obszarów gminy Józefów.
Na potrzeby delimitacji terenów problemowych wykorzystano podział gminy na 23 obszary
referencyjne. Zagregowane dane na ich poziomie stanowiły podstawę do analizy
wskaźnikowej przeprowadzonej dla 5 obowiązkowych sfer: społecznej, gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Należy jednocześnie zaznaczyć, że
wyniki otrzymane podczas badania metodą wskaźnikową zostały uzupełnione o analizę
jakościową z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności wyrażonej podczas
przeprowadzonych konsultacji społecznych.
Proces delimitacji obszarów zdegradowanych bazował na zgromadzonych danych
udostępnionych przez Urząd Miejski w Józefowie oraz inne instytucje – MOPS w Józefowie,
PUP w Biłgoraju, Posterunek Policji w Józefowie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska, GUS w Warszawie. Zastosowana metoda wielokryterialna zakłada zastosowanie
wybranych wskaźników ustalenia listy rankingowej oraz wyboru obszaru cechującego się
największym nasileniem cech kryzysowych (łącznie 23 wskaźniki, w pięciu grupach).
Duża liczba wskaźników rodzi pytanie o ich wagę w wyniku końcowym. Celem optymalizacji
procesu wyboru jak i uwzględnienia preferencji wynikających z wytycznych4 założono, że
łączna wartość wskaźników społecznych wyniesie 60%, natomiast łączna wartość wskaźników
w pozostałych 4 sferach wyniesie łącznie 40%. Przedmiotowe założenie wynika
z konieczności oddania kierunku interwencji zapisanej w umowie partnerstwa zakładającej
m.in.: konieczności wyznaczenia obszarów deficytowych z naciskiem na problemy społeczne.
W ramach analizy badaniu poddano następujące wskaźniki:
• Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem w 2015 roku (%),
• Zmiana liczby ludności w wieku poprodukcyjnym na przestrzeni lat 2013-2015 (%),
• Udział dzieci i młodzieży (do 15 lat włącznie), u których zdiagnozowano choroby zębów
i jamy ustnej w ogólnej liczbie dzieci i młodzieży w 2015 roku (%);
• Udział ludności chorującej na choroby układu krążenia w ogólnej liczbie ludności w 2015
roku (%),
• Odsetek osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%),
• Zmiana udziału osób bezrobotnych w ludności w wieku poprodukcyjnym w latach 20132015 (%),
• Udział osób bezrobotnych z wykształceniem średnim/zawodowym w ogólnej liczbie
bezrobotnych
w 2015 roku (%),
• Odsetek osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) w ludności w wieku
produkcyjnym (%),
• Zmiana udziału osób długotrwale bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym
w latach 2013-2015 (%),
• Zmiana udziału rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w latach 20132015 (%),
• Udział rodzin, które w 2015 roku miały założoną Niebieską Kartę (%),
• Zmiana liczby przestępstw przypadająca na 100 mieszkańców w latach 2013-2015 (%),
4
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Zmiana liczba interwencji Policji przypadająca na 100 mieszkańców w latach 2013-2015
(%),
Średni odsetek dzieci w staninach z wynikiem niskim w latach 2012-2014,
Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2015 roku (%),
Liczba organizacji społecznych przypadająca na 100 mieszkańców,
Udział obszarów, w obrębie których odnotowano przekroczenie jakości powietrza (%),
Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym,
Udział terenów publicznych o niskiej jakości oraz terenów niedostosowanych do obecnych
funkcji w powierzchni ogółem obszaru (%),
Udział obiektów mieszkalnych wybudowanych przed rokiem 1989 (%),
Udział obiektów mieszkalnych wykorzystujących odnawialne źródła energii (%),
Udział
budynków
użyteczności
wymagających
podjęcia
głębokich
prac
termomodernizacyjnych (%).

Z uwagi na różne jednostki miary poszczególnych wskaźników oraz szerokie spektrum
obszarów problemowych przeprowadzono standaryzację zmiennych, w celu sprowadzenia ich
do porównywalnej skali tzw. skali niemianowanej, czyli nie związanej z jednostką miary.
Standaryzacja wskaźników polega na odjęciu od nominalnej wartości wskaźnika dla danego
obszaru średniej wartości dla wszystkich obszarów i podzieleniu przez odchylenie
standardowe. Jest to zabieg konieczny z punktu widzenia poprawności obliczeń. W wyniku tej
procedury wszystkie wystandaryzowane wskaźniki mają rozkład charakteryzujący się
jednakową średnią i odchyleniem standardowym, co umożliwia ich logiczną interpretację.
Wystandaryzowane wskaźniki oznaczają odchylenie od normy, którą reprezentuje wartość
średnia dla gminy i mogą przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. Przejście odchylenia od
średniej do wartości dodatniej wskazuje, które obszary odznaczają się wskaźnikiem
kryzysowym wyższym od średniej dla gminy. Z kolei wartości ujemne odchylenia ukazują
obszary o najlepszej sytuacji, w których negatywne zjawiska w porównaniu ze średnią dla
gminy odznaczają się mniejszym natężeniem.
W trakcie standaryzacji zmiennych oznaczono również odpowiednio destymulanta
i stymulanta. Jako stymulanta, na potrzeby wskazania obszarów zdegradowanych, przyjęte
zostały zmienne, których wyższa wartość wstępowała w obszarach gminy kwalifikujących się
jako obszary zdegradowane (np. liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej na 100 mieszkańców). Natomiast destymulantami były zmienne, których niższa
wartość oznaczała bardziej problemowy obszar (np. liczba osób prowadzących działalność
gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym).
Zestawionym i zestandaryzowanym dla każdego obszaru wskaźnikom, nadano odpowiednią
liczbę punktów według następującego schematu:
• uzyskane wartości wskaźników ujednoliconych (po standaryzacji) podzielone zostały na
kwartyle: które dzielą zbiorowość na 4 części: do 25% przypadków, do 50%, do 75% i do
100%,
• przyjęto następujące stopniowanie wskaźników ujednoliconych: dla wskaźników, których
wartość mieściła się w 4 kwartylu przyznano 3 punkty; tych które w 3 kwartylu przyznano
2 punkt; dla tych w 2 kwartylu przyznano 1 punkt, dla tych w pierwszym kwartylu
przyznano 0 punktów;
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warstwy reprezentujące analizowane zjawiska (np. ubóstwo, bezrobocie) sklasyfikowano
wartościami binarnymi 0 jeżeli nie spełnia wymogów wytycznych – nie przekracza wartości
referencyjnej (średniej dla gminy); 1 jeżeli spełnia wymóg wytycznych – przekracza
średnią referencyjną (średnia dla gminy);
wartości otrzymane dla poszczególnych wskaźników we wszystkich obszarach
referencyjnych przemnożono przez ustalone wcześniej wagi wskaźników.
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Mapa 2 Suma punktów uzyskanych w efekcie analizy wskaźnikowej wg poszczególnych obszarów referencyjnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Józefowie
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Po przeprowadzeniu analizy wskaźnikowej dla wszystkich obowiązkowych sfer za pomocą
przyjętych miar (największa liczba punktów), dokonano wstępnego wskazania obszarów
zdegradowanych. W następnej kolejności
wybrane wstępnie
obszary referencyjne
przeanalizowano w sposób jakościowy w zakresie dodatkowo zidentyfikowanych problemów.
Wzięto również pod uwagę liczebność mieszkańców poszczególnych jednostek
referencyjnych. Ze względu na fakt, iż w obszarze referencyjnym 9- Czarny Las zamieszkuje
zaledwie 46 mieszkańców5 oraz nie stwierdzono na tym obszarze poważniejszych problemów
w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej czy funkcjonalno-przestrzennej
podejmowanie interwencji w zakresie przedmiotowego obszaru referencyjnego nie jest
uzasadnione.
Jednocześnie należy podkreślić, że w świetle wytycznych, w przypadku gdy na terenie gminy
występują obszary, gdzie koncentrują się negatywne zjawiska w sferze społecznej, należy
zbadać czy równocześnie występują negatywne zjawiska z zakresu sfery: gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Obszary, gdzie zdiagnozowano
tylko problemy społeczne nie powinny być objęte działaniami rewitalizacyjnymi, a działaniami
sektorowymi w sferze polityki społecznej. Właśnie z tego powodu, pomimo występowania na
terenach wiejskich koncentracji problemów społecznych, nie wskazano ich jako obszarów
zdegradowanych. Przy uwzględnieniu charakteru analizowanej jednostki (gmina miejskowiejska) i brak szczególnej koncentracji negatywnych innych zjawisk nie wskazano terenów
wiejskich jako obszary zdegradowane. Jednocześnie należ podkreślić, że na wyznaczenie
obszaru zdegradowanego niezwykle istotny wpływ miały oczekiwania lokalnej społeczności,
która w sposób naturalny dokonała hierarchizacji potrzeb i problemów.
Obszarem, na którym koncentrują się zarówno negatywne zjawiska społeczne jak i inne
negatywne zjawiska jest część terenu miasta Józefów. W związku z powyższym jako obszar
zdegradowany wskazano następujące obszary referencyjne:
•
•
•

1 – Morgi,
2 – Józefów Północ,
3 – Józefów Centrum.

Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy oraz badań ilościowych
i jakościowych obecnej sytuacji w gminie Józefów, a także potrzeby i oczekiwania lokalnej
społeczności wyrażone podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych doprowadziły do
wyodrębnienia obszaru rewitalizacji na obszarze gminy, który cechuje się największą
kumulacją negatywnych zjawisk i problemów.
Podczas wyznaczania obszaru rewitalizacji, z wcześniej wyznaczonego obszaru
zdegradowanego, wyłączono tereny przemysłowe a także teren cmentarza parafialnego
w Józefowie.
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Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Dążąc do zapewnienia
koncentracji interwencji publicznej służącej podniesieniu jej skuteczności w wytycznych
zapisano, że obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20%
powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.
Wyznaczony na terenie gminy Józefów obszar rewitalizacji nie przekracza wymogów
określonych, co do jego powierzchni i liczby zamieszkującej ludności. Łączna powierzchnia
wyznaczonego obszaru rewitalizacji wynosi 201,77 ha, co stanowi 1,60% powierzchni gminy
Józefów. Zamieszkiwany jest łącznie przez 1486 osób, co stanowi 20,63% mieszkańców
gminy. Składa się on z 3 przylegających do siebie jednostek referencyjnych (1- Morgi, 2Józefów Północ, 3 – Józefów Centrum). Tak wyznaczony obszar rewitalizacji zapewnia
spójność przestrzenną obszaru rewitalizacji, co ma istotne znaczenie dla programowania
spójnych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych. Poza tym obszary te dysponują
największym potencjałem rozwojowym i znaczeniem dla rozwoju miasta, jak i gminy, a tym
samym podejmowanie działań rewitalizacyjnych na ich terenie powinno zapewniać największą
skuteczność – nie tylko w odniesieniu do tych jednostek, ale całego obszaru rewitalizacji.
Na poniższej mapie zaprezentowano zasięg obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji.
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Mapa 3 Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
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1.2.2 SERA SPOŁECZNA
Ukierunkowanie na zjawiska i problemy w obszarze życia społecznego mieszkańców jest
szczególnie akcentowane w polityce rewitalizacyjnej. Rewitalizacja ma bowiem na celu
odnowienie społecznego potencjału wyznaczonych obszarów i sąsiedztwa, dzięki czemu
miejscowe społeczności mają szansę na integrację z szerszym środowiskiem. Tym samym
przedmiotem rewitalizacji nie jest określona przestrzeń fizyczna, lecz społeczności lokalne
oraz różne grupy interesariuszy, mieszkające lub użytkujące dany obszar. To właśnie aspekt
społeczny jest fundamentem wyznaczania obszarów mających charakter zdegradowany oraz
późniejszego projektowania działań rewitalizacyjnych. Problemy, z jakimi borykają się
mieszkańcy oraz potrzeby, jakie wykazują w obszarze jakości życia, mają kluczowe znaczenie
dla przyszłych decyzji rewitalizacyjnych.
W świetle wytycznych6 diagnoza koncentracji negatywnych zjawisk społecznych obejmuje
w szczególności kwestie bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub
kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym.
Badania zjawisk
płaszczyznach:

zachodzących

w

sferze

społecznej

dokonano

w

następujących

A. TRENDY DEMOGRAFICZNE
B. POZIOM UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
C. POZIOM BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
D. JAKOŚĆ EDUKACJI
E. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA

1.2.2.1 NIEKORZYSTNE TRENDY DEMOGRAFICZNE –
DEPOPULACJA I STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
Na koniec roku 2015 obszar gminy Józefów zamieszkiwało łącznie 7 204 osób, w tym 51,23%
stanowiły kobiety, a 48,77% mężczyźni (w Polsce średnio gminy zamieszkuje 52% kobiet).
W granicach miasta Józefów zamieszkiwało 2 633 osób (w tym 51,93% stanowiły kobiety
i 48,07% mężczyźni), sporo większa populacja zamieszkiwała natomiast tereny wiejskie gminy
- łącznie 4 571 osób (50,84% kobiety i 49,16% mężczyźni).
Wśród niekorzystnych procesów demograficznych zachodzących na obszarze gminy Józefów
znajduje się zjawisko systematycznego wyludniania się. W okresie lat 2013-2015
z terenu gminy ubyło 109 mieszkańców, w tym liczba mieszkańców miasta zwiększyła się o 7
osób, natomiast na terenach wiejskich ubyło łącznie 116 mieszkańców.
W latach 2013-2015 na wyznaczonym obszarze rewitalizacji odnotowano nieznaczny wzrost
liczby mieszkańców (7 osób). Analizując rozkład przestrzenny zmiany liczby mieszkańców
obszaru rewitalizacji w obrębie poszczególnych ulic niekorzystna tendencja wyraźnie
widoczna jest w południowo-wschodniej części obejmującej obszar referencyjny Józefów
Centrum. W obrębie 5 z 10 ulic liczba mieszkańców zmniejszyła się - w szczególności chodzi
6
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tutaj o ulicę Kościuszki (-7). Natomiast w zakresie pozostałych 5 ulic nie uległa zmianie.
Z najkorzystniejszą sytuacją mamy do czynienia w zakresie ulic: Cichej (+15 mieszkańców)
i Zielonej (+6 mieszkańców) (obszar referencyjny Morgi) oraz Leśnej (+5 mieszkańców)
i Popławskiego (+6 mieszkańców). Na taki stan rzeczy wpływa struktura demograficzna
ludności zamieszkującej poszczególne części wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
W 2015 roku w centralnej części miasta ludność w wieku produkcyjnym stanowiła średnio
61,74% całej populacji, natomiast w wieku poprodukcyjnym średnio 16,92%. Na przestrzeni
lat 2013-2015 widoczny jest niekorzystny trend demograficzny wzrastającej liczby
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (z 14,89% w 2013 r. do 16,92% w 2015 r.) i spadku
liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym (z 65,58% w 2013 r. do 61,74% w 2015 r.).
Wzrasta również liczba ludności w wieku powyżej 75 roku życia – z 6,73% (2013 r.) do 6,85%
(2015 r.). Na obszarze tym zauważalna jest także stosunkowo niska liczba urodzeń dzieci.
Spośród 10 ulic jedynie w obszarze 3 z nich (Bartoszewskiego, Kościuszki i Nowa) w latach
2013-2015 urodziły się dzieci – łącznie 17. Nie bez znaczenia pozostaje także kształtujące się
na ujemnym poziomie saldo migracji na pobyt stały (w latach analizy wymeldowało się 19
mieszkańców a zameldowało 17). Z nieco „młodszą” struktura demograficzną ludności mamy
do czynienia w północnej i wschodniej części miasta Józefów. W obszarze Morg liczba
ludności w wieku produkcyjnym wzrosła z 60,35% (2013 r.) do 67,69%; natomiast w obszarze
północnym wzrosła z 57,96% do 58,38%. Na terenach tych odnotowano także wzrost liczby
młodzieży do 15 roku życia (Morgi – z 65 w 2013 r. do 72 w 2015 r. oraz Północ – z 55
w 2013 r. do 60 w 2015 r.) oraz dodatni przyrost naturalny (Morgi + 7 na przestrzeni lat 20132015; Północ +3 na przestrzeni lat 2013-2015). Obszary te charakteryzują się również
dodatnim saldem migracji. Na terenie Morg w latach 2013-2015 zameldowało się na pobyt
stały łącznie 52 osoby; natomiast z terenu tego wymeldowało się łącznie 21 osób. W północnej
części obszaru rewitalizacji przybyło 57 mieszkańców; ubyło natomiast 38 mieszkańców.
Związane jest to ze stopniowym rozrastaniem się miasta w miejscach, gdzie są ku temu
warunki (tereny pod budownictwo). Jednocześnie zauważalna jest niekorzystny trend wzrostu
liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (Morgi – z 12,47% w 2013 r. do 13,83%
w 2015 r.; Północ – z 13,82 w 2013 r. do 14,87% w 2015 r.).7
Należy jednocześnie zaznaczyć, że rozmiary zjawiska depopulacji mogą być jednak większe
niż wskazują na to statystyki. Zauważalny jest trend wyjazdu z miasta (w tym również
wyznaczonego obszaru rewitalizacji) ludzi młodych, którzy w dużych ośrodkach miejskich
zdobywają wykształcenie (na terenie miejscowości, jak i całej gminy brak ośrodków
edukacyjnych realizujących formy kształcenia ponadgimnazjalnego i zawodowego o wysokich
notach w zakresie jakości edukacji). Osoby te często nie wymeldowują się z terenu gminy
(stąd brak ich ujęcia w statystykach), jednak faktycznie nie zamieszkują na jej terenie. Jak
wynika z rozmów z mieszkańcami obszaru rewitalizacji – często jest to emigracja definitywna,
mały odsetek z nich wraca po latach do pierwotnego miejsca zamieszkania. Migracje młodych
ludzi są natomiast przyczyną spadku liczby urodzeń na danym terenie i szybkiego starzenia
się społeczeństwa. Główna przyczyną migracji osób młodych jest niemożność uzyskania
pożądanego wykształcenia w obszarze miasta oraz słabe perspektywy w zakresie rynku pracy.
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WNIOSEK 1

W obszarze rewitalizacji potrzebne są działania mające na celu
zapobieganie wyludnianiu się terenu. Przede wszystkim chodzi
tutaj o osoby młode. Działania te powinny być związane zarówno ze
zwiększenie liczby miejsc pracy, jaki i rozwojem
oferty
edukacyjnej, umożliwiając pozostawanie osobom młodym na
obszarze miasta.

Z punktu widzenia prognoz rozwoju danego obszaru niezwykle ważna jest struktura wiekowa
jego mieszkańców. Wskaźnikiem pozwalającym na ocenę struktury demograficznej ludności
zamieszkującej analizowany obszar jest wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba osób
w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym). Na przestrzeni lat 2013-2015
wskaźnik ten w obszarze rewitalizacji ulegał systematycznemu wzrostowi tj. w 2013 r. wynosił
on 48,79, w 2014 r. – 49,49, natomiast w 2015 r. – 52,88.
Wykres 1 Udział ludności poszczególnych ulic obszaru rewitalizacji wg ekonomicznych grup wieku w latach
2013-2015

ul. Wojska Polskiego
ul. Pocztowa
ul. Partyzantów
ul. Plac Wyzwolenia
ul. Nowa
ul. Miszki Tatara
ul. Kościuszki
ul. Broniewskiego
ul. Bartoszewskiego
ul. Usługowa
ul. Przemysłowa
ul. Targowa
ul. Popławskiego
ul Leśna
ul. Zielona
ul. Źródlana
ul. Armii Krajowej
ul. Słoneczna
ul. Cicha
ul. Romanowskiego
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Jednocześnie wzrastał systematycznie wskaźnik obrazujący liczbę osób w wieku
poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym (2013 r. – 26,26, 2014 r.
– 26,81 oraz 2015 r. – 28,60). Obecna, jak również prognozowana liczba osób w wieku
poprodukcyjnym wskazuje na zmiany potrzeb użytkowników przestrzeni, a także możliwy
spadek dochodów części gospodarstw domowych.
Należy jednocześnie zaznaczyć, że niekorzystne czynniki demograficzne (brak znaczącego
wzrostu liczby urodzeń, migracje), jak również niepokojący trwały trend spadku liczby ludzi
młodych w połączeniu z przechodzeniem w wiek emerytalny osób będących obecnie w wieku
produkcyjnym, będą w przyszłości pogarszać wskaźnik obciążenia demograficznego
w obszarze rewitalizacji w perspektywie długookresowej. Proporcje te będą kształtować nie
tylko sytuację ekonomiczną obszaru, ale wpłyną przede wszystkim na sytuację społeczną
i konieczność zabezpieczenia w niedługiej przyszłości różnego rodzaju potrzeb związanych
z organizacją systemu wsparcia dla starzejącego się społeczeństwa.
W zakresie wyludniania oraz starzejącego się społeczeństwa szczególnie niekorzystnie
wyglądają prognozy GUS, w świetle których w Polsce procesy te będą się systematycznie
nasilały. Z sytuacja taką będziemy również mieli do czynienia na terenach miejskich powiatu
biłgorajskiego. Zgodnie z danymi GUS liczba miast zmniejszy się na przestrzeni kolejnych
piętnastu lat o blisko 8% (z 34 393 w 2015 r. do 31 682 w 2030 r.). Dodatkowo kształty,
zaprezentowanych poniżej, piramid wieku ludności, obrazują występowanie wyżów i niżów
demograficznych w strukturze wieku kobiet i mężczyzn. Wraz z upływem lat podstawa
piramidy (dzieci i młodzież) będzie się coraz bardziej zawężać, z kolei jej górna część
(seniorzy) – będzie się rozszerzała. Na początku lat 50-tych XX wieku przeciętne trwanie życia
wynosiło 47 lat, w 2011 roku – 65 lat, natomiast w 2050 roku życie ludzkie będzie trwało
średnio 75 lat.8 Wraz z procesem starzenia się społeczeństwa będzie postępował proces
wyludniania. W efekcie będzie to skutkowało zmniejszającą się liczbą dzieci w wieku
szkolnym, co wpłynie na konieczność ograniczenia sieci szkół i tym samym przyczyni się do
pogłębienia degradacji społecznej i kulturalnej.
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Wykres 2 Prognozowana struktura ludności według płci i grup wiekowych w powiecie biłgorajskim na obszarach miejskich w roku 2015,2020,2025, 2030
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W związku ze stosunkowo wysokim udziałem osób w wieku poprodukcyjnym, na
wyznaczonym obszarze rewitalizacji, zdiagnozowano dodatkowo następujące problemy:
niedostateczny poziom świadczenia opieki osobom starszym, niski udział osób starszych
w życiu społecznym, niewielkie możliwości kontynuowania przez osoby starsze aktywności
zawodowej (co powoduje ryzyko ubóstwa), brak zarówno miejsc, jak i wydarzeń, które mogłyby
zintegrować i zbliżyć młodszych i starszych mieszkańców (problem zanikania rodzin
wielopokoleniowych), brakuje też działań w obszarze wsparcia psychologicznego dla osób
starszych, w niewielkim stopniu prowadzone są też działania z zakresu wzmacniania
potencjału osób starszych w celu rozwoju osobistego, aktywności i samorealizacji
najstarszego pokolenia (usługi edukacyjne, szkolenia oswajające osoby starsze z nowymi
technologiami). Oprócz mnogości i różnorodności problemów osób starszych pojawiają się
także problemy osób sprawujących opiekę na takimi osobami. Często są to członkowie
najbliższej rodziny, który w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki, musieli
zrezygnować z aktywności zawodowej.

WNIOSEK 2

Stopniowe starzenie się społeczeństwa obliguje do podjęcia
w ramach działań rewitalizacyjnych inicjatyw prewencyjnych,
związanych z promowaniem zdrowego stylu życia, prowadzeniem
prorodzinnej polityki gminy, zachęcającej rodziny do posiadania
większej liczby dzieci oraz wspomaganiem infrastruktury
społecznej (lepszy dostęp do placówek oświatowych, placów
zabaw).
Konieczne jest także podjęcie działań mających na celu poprawę
życia seniorów poprzez ich aktywizację społeczną i ciągłe
diagnozowanie ich potrzeb. Istniej również potrzeba stworzenia
miejsca świadczącego całodobową opiekę nad osobami
w podeszłym wieku w warunkach zbliżonych jak najbardziej do
warunków rodzinnych.
Rekomenduje się także podjęcie interwencji w zakresie tworzenia
miejsc oraz oferty integracji międzypokoleniowej..

1.2.2.2 STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW
W świetle danych udostępnionych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NASZE
ZDROWIE w Józefowie problemy zdrowotne mieszkańców gminy nie odbiegają od
statystycznie występujących problemów zdrowotnych mieszkańców całego kraju. Przeważnie
mieszkańcy chorują na schorzenia układu ruchu (12,91% ludności) oraz układu krążenia
(11,12% ludności). Znacznie lepiej sytuacja wygląd w zakresie chorób układu oddechowego
i alergii (4,58% ludności). Szczególnie niepokojący jest fakt, że coraz większa liczba
mieszkańców boryka się także z chorobami i różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi.
Na przestrzeni lat 2013-2015 liczba mieszkańców miasta borykających się z chorobami układu
ruchu wzrosła z 386 (2013 rok) do 405 (2015 rok), co oznacza wzrost na poziomie 4,92%.
W obszarze rewitalizacji był on niemal równy i wyniósł: 4,85% (2013 r. – 247, 2015 r. – 259).
Analiza danych dla poszczególnych obszarów referencyjnych wchodzących w skład obszaru
rewitalizacji wskazuje, że w badanym zakresie z najgorszą sytuacja mamy do czynienia
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w południowo-wschodniej części (obejmującej centrum miasta Józefów). W 2015 roku dla tej
części udział osób chorujących na choroby układu ruchu wynosił 18,83%. Z nieco lepszą
sytuacją mamy do czynienia w północnej części (17,46%); a z najlepszą w Morgach (17,46%).
Wśród najczęściej występujących problemów zdrowotnych mieszkańców obszaru rewitalizacji
znajdują się również choroby układu krążenia, takie jak: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca czy
niewydolność serca. Jednocześnie stanowią one główną przyczynę zgonów ludności –
w 2014 roku 48,3% zgonów w gminie spowodowanych było chorobami układu krążenia.
Stanowi to wartość zarówno wyższą niż średnia województwa lubelskiego – 47,0% oraz
średnia krajowa – 45,1%.9
Na przestrzeni lat 2013-2015 zarówno w mieście Józefów, jak i na obszarze rewitalizacji
zanotowano niemal 3%-owy wzrost liczby mieszkańców chorujących na choroby układu
krążenia. Ponownie największy udział mieszkańców chorujących w ogólnej populacji w 2015
roku odnotowano w południowo -wschodniej części (obejmującej centrum miasta Józefów) –
14,89% oraz północnej części – 16,59%- obszaru rewitalizacji. Choroby układu krążenia
powstają w wyniku działania tak zwanych czynników ryzyka. Szczególnie narażone na rozwój
tego rodzaju chorób są osoby, u których występuje jednocześnie kilka czynników. Wśród nich
znajdują się zarówno te, na które nie mamy wpływu, tj. wiek, płeć męska i rodzinne obciążenie
chorobami oraz te, które zależą od nas samych m.in.: podwyższony poziom cholesterolu
będący wynikiem złej diety lub nieracjonalnego odżywiania się, mała aktywność ruchowa
i związane z tym nadwaga i otyłość, palenie tytoniu oraz czynniki psychologiczne (nadmierny
stres, depresja).10
Na choroby układu oddechowego i różnego rodzaju alergie w roku 2015 chorowało 4,58%
populacji ludności gminy Józefów (w tym w mieście 7,3%). W latach 2013-2015 odnotowano
nieco ponad 9%-owy wzrost liczby mieszkańców borykających się z tego rodzaju chorobami.
W obszarze rewitalizacji wzrost ten wyniósł ponad 7%. W 2015 roku 7,40% populacji
mieszkańców chorowało na choroby układu oddechowego i różnego rodzaju alergie.
Największy odsetek borykających się z problemami zdrowotnymi odnotowano w północnej
części obszaru rewitalizacji (8,19%). Nieco mniejsze wartości odsetka odnotowano centrum
miasta - 7,72% oraz w Morgach – 6,28%. Jednocześnie należy zaznaczyć, że przyczyn tego
rodzaju schorzeń w głównej mierze należy upatrywać w zanieczyszczeniu środowiska
naturalnego, które w mieście Józefów związane jest przede wszystkim z działalnością sektora
komunalno-bytowego. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje niekorzystne
skutki zdrowotne. Liczne badania wskazują, że pył obecny w powietrzu może zwiększać
ryzyko zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób płuc. Niekorzystnie również
oddziałuje na układ krążenia czy może zwiększać także ryzyko wystąpienia nowotworów.
Przedmiotowe dane korelują z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska na temat jakości powietrza w gminie. W ich świetle obszar znacznej części miasta,
w tym w szczególności obszar rewitalizacji, w 2015 roku znajdował się w obrębie przekroczeń
benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
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Pomimo tego, że udział ludności chorującej na nowotwory w ogólnej populacji ludności
kształtuje się na poziomie 0,49%, to stanowią one drugą w kolejności przyczynę największej
liczby zgonów na terenie gminy Józefów. W 2014 roku zgony spowodowane nowotworami
stanowiły 22,6% wszystkich zgonów. Stanowi to wartość zarówno poniżej średniej dla
województwa lubelskiego (23,2%), jak i kraju (26,6%).11 W zakresie wskaźnika obrazującego
udział ludności chorującej na nowotwory w ogólnej populacji danej jednostki, na terenie miasta,
najgorzej sytuacja kształtuje się w zakresie: centrum – 0,92% oraz północy – 0,65%.
Ostatnim z przeanalizowanych problemów zdrowotnych mieszkańców są różnego rodzaju
choroby i zaburzenia psychiczne. Na etapie opracowywania diagnozy służącej delimitacji
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, problemy tego rodzaju, akcentowane były
bardzo mocno zarówno podczas prowadzonych konsultacji społecznych, jaki i zgłaszane były
przez władze gminy.
Udział ludności borykającej się z tego rodzaju problemami w ogólnej populacji ludności
w 2015 roku w gminie kształtował się na poziomie 3,80%, w tym 49% spośród nich
zamieszkuje na terenie miasta Józefów. Na przestrzeni lat 2013-2015 nastąpił ponad 5%-owy
wzrost chorujących mieszkańców, w tym w mieście 3,01%, na obszarze wiejskim 5,46%). Na
obszarze rewitalizacji wzrost ten wyniósł 3,07%. Z najgorszą sytuacją mamy do czynienia
w północnej części obszaru rewitalizacji, gdzie udział mieszkańców chorujących na różnego
rodzaju zaburzenia psychiczne w 2015 roku kształtował się na poziomie 6,68%. Równie
niekorzystna sytuacja występuje w centrum, gdzie problemy tego rodzaju zdiagnozowano
u 6,25% mieszkańców. Nieco lepiej wypadają Morgi – 4,81% mieszkańców. Przyczyn tego
rodzaju schorzeń jest wiele. Na wzrost liczby osób borykających się z tego rodzaju problemami
wpływa przede wszystkim wyśrubowane tempo życia, stres, brak możliwości samorealizacji
czy niemożność porozumienia się z najbliższymi. Problemy te równie mocno dotyczą
wszystkich grup wiekowych – dzieci i młodzieży (które nie są akceptowane
w środowisku rówieśniczym), dorosłych (którzy nie radzą sobie z problemami życia
codziennego), a także seniorów (którzy często czują się niepotrzebni i odrzuceni).
Jednocześnie w trakcie opracowywania diagnozy podkreślano, że skala mieszkańców
mających problemy psychiczne w rzeczywistości jest jeszcze większa niż zaprezentowane
dane statystyczne. Nie wszyscy mieszkańcy decydują się na podjęcie leczenia ze względu na
strach przed stygmatyzacją rodziny czy sąsiadów.
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Wykres 3 Liczba mieszkańców poszczególnych ulic wchodzących w skład obszaru rewitalizacji borykających się
z problemami zdrowotnymi w 2015 roku
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Z danych udostępnionych przez NZOZ w Józefowie wynika, że wśród grupy mieszkańców
obejmujących dzieci i młodzieży do 15 roku życia, szczególnie problematyczne są choroby
zębów i jamy ustnej – aż u 29,28% z nich zdiagnozowano tego rodzaju problemy. Poza tym
na przestrzeni lat 2013-2015 odnotowano niemal 9%-owy wzrost osób chorych (w mieście
5,78%, a na terenach wiejskich 9,89%). Wskaźnik obrazujący udział dzieci i młodzieży,
u których zdiagnozowano choroby zębów oraz jamy ustnej w ogólnej populacji ludności do 15
roku życia włącznie, szczególnie niekorzystnie wygląda na terenie miasta Józefów. W 2015
roku kształtował się on na poziomie 37,05%, natomiast w obszarze rewitalizacji wyniósł on
znacznie powyżej średniej dla miast – 40,49%. Na szczególną uwagę zasługuje północna
część obszaru rewitalizacji, gdzie co 2 mieszkaniec w tej grupie wiekowej miał zdiagnozowane
problemy zębów i jamy ustnej. Natomiast w Morgach i centrum udział kształtował się na
niższym, ale i tak stosunkowo wysokim poziomie (odpowiednio: 36,11% i 36,99%).
Kolejnym z obszarów problemowych analizowanej grupy mieszkańców są wady postawy
i zaburzenia ruchu. W 2015 roku aż 18,92% dzieci i młodzieży do 15 roku życia na terenie
gminy miało tego rodzaju problemy zdrowotne. Na przestrzeni 3 analizowanych lat ich liczba
wzrosła o 7,12%. Większy wzrost wskaźnika odnotowano na terenie miasta – 8,62% (na
terenach wiejskich – 6,92%). Na taki stan rzeczy wpływa przede wszystkim coraz dłuższy czas
spędzany przez dzieci i młodzież w pozycji siedzącej w szkole i w domu przed komputerem
i telewizorem (sedenteryjny tryb życia) oraz korzystanie z nieergonomicznych
i niedostosowanych do wzrostu mebli powodujące asymetryczną lub wymuszoną postawę
ciała. W obszarze rewitalizacji udział dzieci i młodzieży, u których zdiagnozowano tego rodzaju
problemy kształtował się w 2015 roku na poziomie 19,02% ogółu mieszkańców w ww. grupie
wiekowej. W okresie 3 lat nastąpił nieznaczny wzrost udziału tego rodzaju mieszkańców
(18,68% w 2013 r., 19,02% w 2015 r.). W Morgach, aż 20,83% dzieci ma problemy zdrowotne;
na północy udział ten wynosi 20,00%; natomiast w centrum 16,44%.
W świetle danych udostępnionych przez NZOZ w Józefowie aż 12,90% ogólnej liczby ludności
do 15 roku życia w gminie boryka się z problemem nadwagi lub otyłości. Niepokojący jest fakt,
że w przeciągu 3 lat ich liczba wzrosła o około 7%. Zarówno na terenie miasta, jak i obszarów
wiejskich gminy poziom wzrostu liczby dzieci i młodzieży był równy. W obszarze rewitalizacji
udział dzieci i młodzież z tego rodzaju problemami wynosił 13,17% i w przeciągu 3 lat
nieznacznie wzrósł - o 0,55 punktów procentowych. Najgorzej sytuacja wygląda w Morgach,
gdzie udział dzieci i młodzieży z nadwagą lub otyłością wyniósł 15,28% ogólnej liczby
mieszkańców w tej grupie wiekowej. Nieznacznie lepiej wypadła północna część obszaru
rewitalizacji- 13,33%. Najlepiej wypadają dzieci z centrum – 12,86%. Zgodnie z informacjami
uzyskanymi w trakcie opracowywania niniejszej diagnozy przyczyn problemu nadwagi czy
otyłości dzieci i młodzieży należy upatrywać przede wszystkim w braku lub niewystarczającej
ich aktywnością fizyczną. Nie uprawiają oni na stałe żadnej aktywności ruchowej –
przyzwyczajeni są do spędzania wolnego czasu przed telewizorem czy komputerem. Poza
tym nie przestrzegają zasad zdrowego żywienia. Na taki stan rzeczy wpływ mają przede
wszystkim ugruntowane nieprawidłowe nawyki rodziców, którzy nie przywiązują wagi do
zdrowego stylu życia pojmowanego w kontekście aktywności ruchowej oraz zdrowego
żywienia. Przedmiotowe problemy powodują także szereg innych niekorzystnych zjawisk.
Często osoby otyłe mają problemy czy zaburzenia emocjonalne (brak samoakceptacji,
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obniżone poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości), jak również z tego powodu
są stygmatyzowane czy nieakceptowane w środowisku rówieśniczym.
Wykres 4 Liczba dzieci i młodzieży do 15 roku życia zamieszkujących ulice wchodzące w skład obszaru
rewitalizacji borykających się z problemami zdrowotnymi w 2015 roku
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Zdiagnozowanym problemem obszaru rewitalizacji jest niska świadomość mieszkańców oraz
niechęć i opór w stosunku do tematyki zdrowego stylu życia.
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Dane dotyczące stanu zdrowia mieszkańców obszaru rewitalizacji
przemawiają za tym, by w ramach działań rewitalizacyjnych podjąć
inicjatywy prewencyjne związane z promowaniem zdrowego stylu
życia. Winny one zarówno dotyczyć dzieci i młodzież, jak
i dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji. Oprócz działań
wpływających na zmianę negatywnych przyzwyczajeń i nawyków
żywieniowych i ruchowych, należ także tworzyć miejsca
umożliwiające aktywność fizyczną, które będą stanowiły podstawę
realizacji działań w zakresie promocji aktywnego i zdrowego stylu
życia. Jednocześnie będą one stanowiły obszary integracji (w tym
międzypokoleniowej) mieszkańców.

1.2.2.3 BEZROBOCIE
Jednym z głównych zjawisk kryzysowych zachodzącym w sferze społecznej w wyznaczonym
obszarze rewitalizacji, silnie związanym z innymi negatywnymi procesami, jest bezrobocie.
Bezrobocie, w szczególności długotrwałe (przekraczające 12 miesięcy), jest bardzo
niekorzystne społecznie, gdyż wpływa negatywnie zarówno na warunki bytowe jednostki lub
rodziny (długotrwały brak stałego wynagrodzenia, uzależnienie od wsparcia z systemu
pomocy społecznej), jak również kondycję psychofizyczną (zaburzenia zdrowia psychicznego,
dolegliwości psychosomatyczne) oraz społeczną (pogłębiająca się izolacja społeczna, spadek
aktywności osoby pozostającej bez pracy). Czynniki te bardzo często skutkują wzrostem
ubóstwa, pogłębiają stan wykluczenia zawodowego i społecznego (np. zanik posiadanych
kwalifikacji zawodowych i trudności w przystosowaniu się do zmieniających się zasad
funkcjonowania rynku pracy), a także mogą prowadzić do pojawienia się patologicznych
zjawisk takich jak: nadużywanie alkoholu, przestępczość.
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju
pochodzących z obszaru gminy Józefów w latach 2013-2015 ulegała wahaniom: 2013 r.-366,
2014 r. – 312, 2015 r. – 313. Na przestrzeni analizowanego okresu zjawisko bezrobocia
charakteryzowało się pozytywnym trendem. Liczba osób bezrobotnych spadła o 53 osoby, co
stanowi niemal 14,5%-owy spadek (w tym na terenie miasta 19,85%, a na terenach wiejskich
11,49%). Bezrobotni z terenu gminy stanowili około 8% wszystkich bezrobotnych z terenu
powiatu biłgorajskiego. Przeważającą część wśród bezrobotnych w gminie stanowili
mężczyźni - niemal 60%. Wśród bezrobotnych około 22% stanowiły osoby powyżej 50 roku
życia, a 19% osoby do 25 roku życia. Pozostałe 59% to osoby pomiędzy 25 a 50 rokiem życia.
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju
pochodzących z obszaru rewitalizacji kształtowała się w następujący sposób: 2013 r. – 70,
2014 r. – 66, 2015 r. – 60. Oznacza to, że udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie
mieszkańców w wieku produkcyjnym obszaru rewitalizacji spadł z 7,04% (2013 r.) do 6,17%
(2015 r.) Przedmiotowe dane należy interpretować jednak ostrożnie. Z informacji uzyskanych
podczas diagnozowania obszaru rewitalizacji wynika, że zmniejszenie się liczby bezrobotnych
jest częściowo spowodowane utworzeniem na terenie gminy Józefów spółdzielni socjalnych.
Część z mieszkańców zdecydowało się na wyjazd i podjęcie pracy za granicami kraju,
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jednocześnie nie wymeldowując się z terenu gminy. Ponadto statystyki dotyczące bezrobocia
w znacznym stopniu zniekształcają obraz zjawiska ze względu na duży stopień tzw.
bezrobocia ukrytego oraz powszechności „pracy na czarno”.
Na przestrzeni 3 analizowanych lat największy udział osób bezrobotnych w ludności ogółem
zanotowano w północnej części obszaru rewitalizacji (2013 r. – 7,96%, 2014 r. – 5,77%, 2015
r. - 6,89%). Nieco lepiej wyglądał sytuacja w zakresie Morg (2013 r. – 6,63%, 2014 r. – 7,76%,
2015 r. – 6,21%). Najlepiej natomiast wypadła centralna część miasta (2013 r. – 6,61%, 2014
r. – 6,38%, 2015 r. – 5,74%).
W 2015 roku liczba osób długotrwale bezrobotnych wynosiła 119, co stanowiło 38,02%
wszystkich bezrobotnych z terenu gminy Józefów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Biłgoraju. Na przestrzeni lat 2013-2015 liczba długotrwale bezrobotnych obniżyła się
o 24,20% (38 osób), a więc o wartość sporo wyższą (9,73 punktów procentowych) niż
dynamika liczby bezrobotnych ogółem. Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w ludności
w wieku produkcyjnym w 2015 roku kształtował się na poziomie 2,57%.
Na obszarze rewitalizacji zanotowano zbliżony do średniej gminy (25,00%) poziom spadku
udziału osób długotrwale bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym. W analizowanym
obszarze stanowili oni odpowiednio: 3,62%, 3,32% oraz 2,78% mieszkańców wieku
produkcyjnym. Z najgorszą sytuacją mamy o czynienia w zakresie północnej części obszaru
rewitalizacji, gdzie długotrwale bezrobotni stanowili największą cześć populacji mieszkańców
w badanej grupie wiekowej (2013 r. – 4,14%, 2014 r. – 3,53%, 2015 r. – 2,62%). Nieznacznie
lepiej wypadł tutaj centralna część obszaru (2013 r. – 3,74%, 2014 r. – 3,48%, 2015 r. – 2,74%)
oraz Morgi (2013 r. – 3,01%, 2014 r. – 2,99%, 2015 r. – 2,96%). Należy jednocześnie
podkreślić, że wyprowadzenie osób z bezrobocia długotrwałego wymaga często
podejmowania działań w innych dziedzinach niż wyłącznie rynek pracy i podnoszenie
kwalifikacji. Osoby takie często miewają problemy z organizacją czasu, motywacją, niską
samooceną. Nierzadko rozwiązanie tego rodzaju problemów wymaga indywidualnej pracy ze
specjalistami z różnych dziedzin, w tym z psychologami.
Analiza danych dotyczących wykształcenia osób bezrobotnych z terenu gminy Józefów
wykazała, że najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem średnim/zawodowych –
61,98%. W przedmiotowej grupie nastąpił nieznaczny spadek liczebności (3 osoby) liczony
w porównaniu do roku 2013. Mniej liczną grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem
wyższym - 19,06%. Pozostałe 18,96% to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym.
Niepokoi fakt, że na wyznaczonym obszarze rewitalizacji liczba osób bezrobotnych
posiadających jedynie wyksztalcenie średnie lub zawodowe na przestrzeni lat 2013-2015
wzrosła: 2013 r. - 40, 2014 r. – 38, 2015 r. – 44. Oznacza to, że udział osób z wykształceniem
średnim/zawodowym w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się z 57,14% (2013 r.) do
73,33% (2014r). Wysoki udział wśród bezrobotnych osób z wykształceniem
średnim/zawodowym jest jednym z markerów wskazujących na trwały charakter procesu
pozostawania bez pracy. Wskaźnik ten wykazuje na ogół wysoką korelację z kwalifikacjami
zawodowymi osób bezrobotnych oraz okresem pozostawania bez pracy. Jednocześnie
aktywizacja bezrobotnych o najniższym wykształceniu jest bardzo trudna i czasochłonna.
Analiza przestrzennego rozmieszczenia bezrobotnych o niskim wyksztalceniu wskazuje, że
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z największą koncentracją problemu mamy do czynienia w południowo-wschodniej części
obszaru rewitalizacji. Udział tej grupy bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych kształtował
się na poziomie: 2013 r. – 69,57%, 2014 r. – 50,00%, 2015 r. – 72,22%. Zbliżona sytuacje
zanotowano w Morgach, gdzie analizowana grupa bezrobotnych stanowiła odpowiednio:
45,45%, 69,23% i 76,19%. Natomiast w północnej części obszaru rewitalizacji udział wyniósł:
56,00%, 50,00%, 71,43%. 12
Wykres 5 Liczba osób bezrobotnych według poszczególnych ulic wchodzących w skład obszaru rewitalizacji
w 2015 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Biłgoraju

Pod względem średniego wynagrodzenia brutto miasto Józefów (2015 r. – 3 244 zł) sytuuje
się znacznie poniżej średniej dla kraju (4 151 zł) oraz województwa lubelskiego (3 699 zł).
W związku z tym należy zakładać, że oprócz problemu bezrobocia na jej terenie występuje
również niekorzystne zjawisko niskiej jakości zatrudnienia. Potwierdzają to informacje zebrane
od mieszkańców obszaru rewitalizacji – deklarują oni, że zauważalny jest problem tzw.
ubogich pracujących: osób, które z uwagi na bardzo niski dochód znajdują się w strefie
ubóstwa.

12

Na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju
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Mieszkańcy tak małych miast, jak Józefów, są w bardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
niż osoby zamieszkujące duże miasta. Charakterystyczne dla osób pracujących są dojazdy do
pracy poza miejsce zamieszkania, stanowiące często jedyny sposób na podjęcie zatrudnienia.
Bezrobocie na takich terenach ma też inny charakter. Jest bardziej trwałe, a rynek pracy mniej
elastyczny. W świetle przeprowadzonej diagnozy kwestia zatrudnienia, a raczej jego braku jest
najczęstszą i najważniejszą przyczyną większości problemów społecznych występujących na
wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Bezrobocie oraz brak pracy znajduje się na pierwszym
miejscu listy problemów występujących w obrębie analizowanego obszaru. Z problemem
braku pracy na lokalnym rynku ściśle powiązany jest kolejny problemem o bardzo wysokim
natężeniu - migracje – wyjazdy mieszkańców poza obszar gminy i za granicę. Dotyczy to
szczególnie młodych i utalentowanych ludzi. Poza tym bezrobocie wpływa na pojawienie się
wielu problemów społecznych, przede wszystkim ubóstwa. Dlatego niezwykle istotne jest
dążenie do dostosowywania oferty rynku pracy dla mieszkańców, a jednocześnie podnoszenie
ich kwalifikacji i umiejętności w celu wykorzystania okazji do podjęcia pracy.

WNIOSEK 4

W obszarze rewitalizacji potrzebne są działania na rzecz
bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy, wspierające
podjęcie przez nich zatrudnienia. Potrzebny jest też dalszy rozwój
ekonomii społecznej, w tym wsparcie dla jej podmiotów poprzez
m.in. preferencyjne zlecanie im zadań publicznych. To samo
dotyczy organizacji pozarządowych działających na rzecz
aktywizacji zawodowej. Niezbędne
jest również promowanie
i wspieranie trwałego zatrudnienia wysokiej jakości oraz wspieranie
inicjatyw wpływających na zwiększenie liczby miejsc pracy na
obszarze rewitalizacji.

1.2.2.4 WYKLUCZENIE SPOŁECZNE I UBÓSTWO
Diagnozy w zakresie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji
dokonano na bazie danych z zakresie liczy klientów (rodzin) Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Józefowie. Ich zakres umożliwił zarówno opis stanu najbardziej aktualnego
(status quo), odpowiadającego stanowi na rok 2015, jak również porównanie dynamiki
zachodzących procesów poprzez porównanie zmian w latach 2013-2015. W tym celu analizie
poddano liczbę rodzin, które uprawniane są do korzystania ze świadczeń ogółem oraz tych,
które uprawnione są z tytułu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, uzależnień,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego.
W świetle danych źródłowych (udostępnionych przez MOPS) liczba rodzin z terenu miasta
Józefów wymagających wparcia oferowanego przez gminę ulega systematycznemu
zmniejszeniu. Na przestrzeni lat 2013-2015 liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej
spadła o 3,89%. W 2015 roku 74 rodziny z terenu miasta Józefów objętych było różnego
rodzaju formami wsparcia. Stanowiły one około 7,80% wszystkich rodzin w mieście. Na
przestrzeni analizowanych 3 lat liczba rodzin objętych wsparciem MOPS ulegał wahaniom:
2013 r. – 77 rodzin, 2014 r. – 84, 2015 r. – 74 r. Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje
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się szczególną koncentracją rodzin wymagających wsparcia społecznego. Liczba rodzin
korzystających z pomocy społecznej i zamieszkującej w obszarze rewitalizacji wynosiła: 2013
r.- 47, 2014 r. – 49, 2015 r.- 41. W związku z tym rodziny zamieszkujące obszar rewitalizacji
stanowiły znaczną część (2013 r. – 61,03%, 2014 r. – 58,34%, 2015 r. – 55,41%) rodzin
będących beneficjentami MOPS w Józefowie. Dane te należy jednak interpretować bardzo
ostrożnie, bowiem malejąca liczba rodzin korzystających ze wsparcia nie oznacza
jednocześnie zmniejszenia zagrożenia zjawiskiem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dane
pozwalają stwierdzić, iż maleje liczba uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych
wskutek m.in. zaostrzonych kryteriów przyznawania świadczeń, kryterium dochodowe na
bardzo niskim poziomie itp.
Analiza rozmieszczenia beneficjentów pomocy społecznej wewnątrz obszaru rewitalizacji
wskazuje, że z największą ich koncentracją mamy do czynienia w południowo-wschodniej
części. Udział rodzin zamieszkujących tą część obszaru i korzystających z pomocy społecznej
w stosunku do jego potencjału ludnościowego wskazuje, że z trudnymi sytuacjami życiowym,
których nie są w stanie pokonać sami, borykało się w latach 2013-2015 około 12%-11% rodzin.
Nieco lepiej sytuacja wyglądała w zakresie północnej części obszaru rewitalizacji – udział
rodzin, które korzystały z pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, kształtował się na
poziomie 7%. Z najlepszą sytuacją mamy do czynienia w zakresie Morg, gdzie udział tego
rodzaju rodzin w latach analizy spadł z 7 do 5%.
Wykres 6 Liczba rodzin z obszaru rewitalizacji korzystających z pomocy MOPS na przestrzeni lat 2013-2015 wg
powodów przyznawania świadczeń
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS

Wśród rodzin pobierających świadczenia połowę stanowią rodziny składające się z osób
samotnie gospodarujących (w tym głównie emeryci, renciści i osoby w średnim wieku).
Pozostała część to rodziny z dziećmi. Szczególnie niepokoi fajt, że znaczna część z tych rodzin
(około 60%) to rodziny, w których ich członkowie są osobami aktywnymi zawodowo
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i podejmującymi pracę. Dane te potwierdzają występowanie na obszarze rewitalizacji zjawiska
tzw. ubogich pracujących. Głównie rodziny takie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej
w formie zasiłków okresowych oraz dożywania dzieci w szkole).
W analizowanym okresie najliczniej występującym powodem wsparcia udzielonego przez
MOPS było ubóstwo. Ubóstwo to stan doznawania przez kogoś przynajmniej jednego z dwóch
problemów13:
• głęboki niedostatek – jego dochody ekwiwalentne na członka rodziny są niższe niż 60%
mediany takich dochodów w danym kraju (kryterium dochodowe),
•

głęboka deprywacja materialna – brak środków na wydatki związane
z realizacją podstawowych, uzasadnionych potrzeb m.in.: opłacenia bieżących rachunków
za czynsz i energię, ogrzania domu, pokrycia niespodziewanych wydatków, posiadania
podstawowych udogodnień technicznych standardowych dla danego społeczeństwa
(kryterium wydatkowe).
Wśród wszystkich rodzin z terenu miasta Józefów korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej w 2015 r. roku aż 85,14% z nich uzyskiwało pomoc (zarówno w formie pieniężnej,
jak i niepieniężnej) z tego właśnie tytułu.
Poziom życia w sposób istotny przekłada się na częstość korzystania z pomocy społecznej.
Im jest on niższy, tym większy udział osób korzystających z pomocy społecznej. Gmina
Józefów należy do grup gmin w województwie lubelskim o niskim poziomie życia ludności.
Jednocześnie analizowana gmina znajduje się w sąsiedztwie gmin wchodzących w skład
powiatu biłgorajskiego, w których występuje jeszcze niższy poziom życia mieszkańców
(Aleksandrów, Biszcza i Obsza).
Mapa 4 Poziom życia ludności według gmin w powiecie biłgorajskim w 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2014 r.”,
GUS

Liczba rodzin z obszaru rewitalizacji korzystających z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa
wynosiła w latach 2013-2015 odpowiednio: 68, 69, 63. Rodziny te stanowiły około 7%
wszystkich rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji i około 88%-85% rodzin
13

Definicja EAPN dodaje jeszcze trzecie kryterium: skrajnie niskiej intensywności pracy. W niniejszym opracowaniu nie
stosujemy tego kryterium zakładając, że zawiera się ono w obu pozostałych kryteriach.
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korzystających z pomocy społecznej. Analiza rozmieszczenia rodzin korzystających ze
świadczeń z tytułu ubóstwa w obszarze rewitalizacji wskazuje, że ze szczególną koncentracją
tychże rodzin mamy do czynienia w południowo-wschodniej części obszaru. Na przestrzeni 3
lat udział tych rodzin w ogólnej liczbie rodzin kształtował się na poziomie 11%-9%. Trochę
lepszą sytuację w tym zakresie odnotowano na północy (6%-5%) oraz w Morgach (5%).
W zestawieniu ze strukturą wiekową ludności ubóstwo wiąże się z większym udziałem dzieci i
młodzieży w populacji.
Wykres 7 Liczba rodzin z obszaru rewitalizacji korzystających z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa na przestrzeni
lat 2013-2015
1

ul. Sosnowa

2
2

ul. Batalinów Chłopskich

6
6

5

ul. 29 Marca

5

2
1
1

ul. Partyzantów

6

2
3
3

ul. Plac Wyzwolenia
1
1

ul. Nowa
ul. Miszki Tatara

0

4

2
4

1

7

ul. Kościuszki
1

ul. Bartoszewskiego

2
1
1

2
2

ul Leśna

2

ul. Zielona

2

4

4
3
3
3
3

2

1
1
0

ul. Armii Krajowej

3

2

ul. Popławskiego

ul. Źródlana

14

2
2

ul. Przemysłowa
ul. Targowa

11

2

1

2
2
2

ul. Słoneczna
ul. Romanowskiego

2
2

1

0

2

4
2015

6
2014

8

10

12

14

16

2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS

W świetle przeprowadzonych analiz za główne przyczyny ubóstwa na terenie obszaru
rewitalizacji należy uznać: bezrobocie, jak również brak chęci do pracy, alkoholizm, postawę
roszczeniową, bezradność życiową i tzw. dziedziczenie biedy. Z problemem ubóstwa borykają
się także osoby starsze, które pozbawione są możliwości pracy, a wymagające większych
wydatków chociażby z powodu chorób, popadają w problemy finansowe. Nierzadko osoby
ubogie zmuszone są do korzystania z pozabankowych form pożyczania pieniędzy. Tego
rodzaju zadłużenia mogą łatwo doprowadzić do „spirali długów” (rosnące koszty pożyczki
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zmuszają do zaciągania następnych niekorzystnych pożyczek). W związku z tym ochrona
osób ubogich, głównie mniej zaradnych życiowo czy wykluczonych społecznie ze względu na
inne uwarunkowania (wiek, wykształcenie, problemy zdrowotne, uzależnienia) przed ryzykiem
wpadnięcia w nadmierne zadłużenie powinna być jednym z elementów służb socjalnych.
Dane MOPS wskazują, że kwestia ubóstwa jest czynnikiem dominującym w strukturze
udzielania pomocy. Zarówno w mieście, jak i wyznaczonym obszarze rewitalizacji, występuje
największa koncentracja rodzin borykających się z tym problemem. Brak środków na
zaspokojenie podstawowych potrzeb należy traktować priorytetowo, bowiem ma to znaczny
wpływ na jakość życia mieszkańców oraz ogranicza możliwości rozwoju społecznego
i gospodarczego obszaru. Obszar rewitalizacji charakteryzuje się deficytem w zakresie
inicjatyw samopomocowych, form pracy organizacji pozarządowych z dziećmi i młodzieżą
zorientowanych na przerwanie niekorzystnego zjawiska dziedziczenia ubóstwa, a także
inicjatyw z obszaru aktywizacji kulturalnej.

WNIOSEK 5

Rekomenduje
się
realizację
programów
aktywizujących
i wpierających wychodzenie z ubóstwa, przełamujących marazm
i
bezradność,
wspierających
oddolną
samoorganizację,
rozwijających wiarę we własne możliwości i potencjały.
W szczególności niezbędne jest intensywne wpieranie różnego
rodzaju form pracy z dziećmi i młodzieżą nakierowane na
przełamywanie zjawiska dziedziczenia ubóstwa oraz aktywizacja
środowiska z wykorzystaniem instrumentów animacji kultury
i pobudzania do aktywnego w niej uczestnictwa.

Koleją z głównych przyczyn przyznawania pomocy jest bezrobocie. Z tego tytułu świadczenia
w gminie Józefów w 2015 roku pobierało 135 rodzin, co stanowi 51,14% wszystkich rodzin
korzystających z pomocy społecznej w gminie. Na terenie miasta Józefów z pomocy
społecznej z tytułu bezrobocia korzystało w latach 2013-2015 odpowiednio: 36, 40, 32 rodziny,
w tym z wyznaczonego obszaru rewitalizacji pochodziło: 24, 24 i 15 rodzin. Oznacza to, że
rodziny z obszaru rewitalizacji stanowiły odpowiednio 66,67%, 60,00% i 46,88% wszystkich
rodzin z terenu miasta Józefów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tego
właśnie tytułu. Przedmiotowe rodziny stanowiły także w latach 4,51%, 4,49% i 2,79%
wszystkich rodzin z obszaru rewitalizacji.
Podobnie, jak w przypadku udziału rodzin pobierających świadczenia z tytułu ubóstwa,
największa koncentracja beneficjentów MOPS w Jozefowie uprawnionych do korzystania ze
świadczeń z tytułu bezrobocia wystąpiła w południowo-wschodniej części obszaru rewitalizacji
(pomiędzy 6% a 4% wszystkich rodzin). W północnej części obszaru udział analizowanej grupy
rodzin spadł z 4% do 2%. Natomiast w Morgach utrzymywał się na takim samym poziomie –
2%.
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Wykres 8 Liczba rodzin z obszaru rewitalizacji korzystających z pomocy MOPS z tytułu bezrobocia na przestrzeni
lat 2013-2015
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Pośród rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia
przeważają rodziny z dziećmi (około 81%). Przeważnie świadczenia przyznawane są
bezrobotnym mężczyznom (69%). Wśród osób bezrobotnych przeważającą część stanowią
osoby pomiędzy 25 a 50 rokiem życia (około 63%). Drugą co do wielkości grupę stanowią
osoby powyżej 50 roku życia (31%). Najmniej licznie reprezentowane w tej grupie są osoby do
25 roku życia (6%). Głównymi formami udzielanej pomocy społecznej są: zasiłek okresowy
oraz dopłaty do dożywania dzieci.
Wśród grupy najliczniejszych powodów przyznawania rodzinom przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej różnego rodzaju świadczeń (zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych)
znajduje się również niepełnosprawność14. Analiza danych dotyczących udziału rodzin
pobierających świadczenia z tytuły niepełnosprawności w 2015 roku, a także dynamika zmiany
tego udziału wskazuje, że w szczególności problem ten koncentruje się w obrębie miasta
Józefów. Nadzwyczaj niekorzystnie kształtują się dane dla obszaru rewitalizacji. Liczba rodzin
z obszaru rewitalizacji korzystających z pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności
14

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego
lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.
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wyniosła w latach 2013-2015 odpowiednio: 18, 23 i 24. Rodziny te stanowiły odpowiednio:
3,38%, 4,30%, 4,47% wszystkich rodzin z wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz
odpowiedni: 51,43%, 52,27%, 63,16% wszystkich rodzin z terenu miasta Józefów
pobierających świadczenia z tytułu niepełnosprawności. Największy udział i jednocześnie
wzrost analizowanej grupy rodzin na przestrzeni 3 lat zanotowano w północnej (4%-6%)
i południowo-wschodniej (4%-5%) części obszaru rewitalizacji. Natomiast w zachodniej części
obszaru udział rodzin uległ spadkowi (3%-2%).
Wykres 9 Liczba rodzin z obszaru rewitalizacji korzystających z pomocy MOPS z tytułu bezrobocia na przestrzeni
lat 2013-2015
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Wykluczenie społeczne to niemożność uczestnictwa jednostki w pełnym życiu danej
społeczności. Stanowi ono poważny problemem dotykającym osoby znajdujące się z różnych
przyczyn w trudnej sytuacji życiowej. Obok, ubóstwa i bezrobocia, przyczyną wykluczenia
społecznego (lub zagrożenia takim wykluczeniem) jest niepełnosprawność. Bardzo ważnym
czynnikiem wpływającym na poziom wykluczenia społecznego jest dostępność przestrzeni.
Ma ona znaczenie przede wszystkim dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym
osób starszych, dzieci i osób z niepełnosprawnością.
Dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych mieszkających w mieście Józefów wskazują,
że ich liczba na przestrzeni 3 lat nie uległa znacznej zmianie i wynosiła odpowiednio: 95, 95
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i 93 osoby. Wyznaczony obszar rewitalizacji zamieszkuje 53 osoby niepełnosprawne; ich
liczba w ciągu 3 lat ulegała minimalnym wahaniom (53, 54, 53 osoby). Niepełnosprawni
z wyznaczonego obszaru stanowili około 56% wszystkich osób niepełnosprawnych z terenu
miasta Józefów. Jednocześnie stanowią oni około 4% ogółu ludności zamieszkującej obszar
rewitalizacji.
Zgodnie z danymi MOPS w Jozefowie wśród osób niepełnosprawnych zamieszkujących
obszar rewitalizacji przeważają mężczyźni (około 65%). Głównie są to osoby dorosłe (około
83%). Nieliczną grupę (17%) stanowią niepełnosprawne dzieci i młodzież. Zdiagnozowanym
problemem obszaru rewitalizacji jest mała aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych.
Jedynie 3 osoby zatrudnione są w obecnie funkcjonujących na terenie miasta Józefów
spółdzielniach socjalnych.
Na obszarze rewitalizacji zdiagnozowano niedostateczny poziom usług publicznych
świadczonych z myślą o osobach niepełnosprawnych. Ze względu na fakt, że z roku na rok
wzrasta liczba osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności w starszym wieku, wyjątkowo
problematyczny jest niewystarczający dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego. Poza tym mocno
akcentowano potrzebę stworzenia miejsca świadczenia usług na rzecz niepełnosprawnych
dzieci.

WNIOSEK 6

Rekomenduje się zorganizowanie w obszarze rewitalizacji miejsc
aktywności oraz zwiększenie oferty usług publicznych na rzecz
osób
niepełnosprawnych,
będących
ogniwem
integracji
i normalizacji życia społecznego, a także inicjatyw włączających
ich społecznie.
Jednocześnie należy
pamiętać, iż wszystkie inicjatywy
prowadzone w celu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, na
każdym ich etapie, winny być realizowane zgodnie z zasadami
uniwersalnego
projektowania
oraz
równości
szans
i
niedyskryminacji,
w
tym
dostępności
dla
osób
z
niepełnosprawnościami.
W
efekcie
czego
zostanie
zagwarantowany ich równy dostęp dla wszystkich mieszkańców.

W analizowanym okresie czasu najrzadziej występującym powodem wsparcia udzielonego
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był alkoholizm i bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. W porównaniu do
najczęściej występujących przyczyn przyznania świadczeń z MOPS, powody ujęte powyżej
były sporadycznie podstawą otrzymania świadczeń przez osoby korzystające z pomocy
społecznej. Analiza danych źródłowych pozwala stwierdzić, że skala tych trzech zjawisk
w latach 2013-2015 była niewielka i obejmowała łącznie kilka rodzin każdego roku.
W związku z występującym w rodzinie alkoholizmem pomoc w przeciągu 3 lat otrzymywało
odpowiednio: 2, 4 i 5 rodzin. Choć zaprezentowane dane wskazują, że skala problemu jest
nieduża, to informacje uzyskane podczas opracowywani diagnozy nie są już tak
optymistyczne. Z roku na rok wzrasta liczba młodzieży sięgającej często po alkohol przed
uzyskaniem pełnoletności. Dodatkowo „inicjacja alkoholowa” wśród młodych osób zaczyna się
coraz wcześniej. Sięganie po alkohol jest silnie związane z procesem dojrzewania, kiedy
nastolatkowie przechodzą intensywne przemiany fizyczne, psychiczne i społeczne. To okres
w życiu młodego człowieka sprzyjający eksperymentowaniu, testowaniu i poszukiwaniu
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nowych doświadczeń. Młodzież ujawnia wtedy różne zachowania problemowe, tj. picie
alkoholu, palenie papierosów, wczesne podejmowanie współżycia, wchodzenie w konflikty
z prawem, niekiedy stosowanie narkotyków oraz wiele innych. Mimo, że u młodych ludzi
bardzo rzadko można zdiagnozować chorobę alkoholową, to samo spożywanie alkoholu
stwarza ryzyko uzależnienia od alkoholu w przyszłości. Poza tym wśród młodzieży zauważalny
jest problem tzw. picia obyczajowego („dla towarzystwa”). Dodatkowo problem spożywania
alkoholu przez dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji jest bagatelizowany przez nich
samych. Nie widząc oni problemu w częstym jego spożywaniu, przekazują negatywne wzorce
kolejnym pokoleniom.

WNIOSEK 7

W obszarze rewitalizacji należy podjąć interwencję w zakresie
rozwoju różnego rodzaju form pracy z dziećmi i młodzieżą
ukierunkowanych na rozwój cech indywidualnych (umiejętności
werbalnych,
towarzyskich,
rozwijających
mechanizmy
samokontroli, kształtujących wysokie poczucie własnej wartości)
i wpływających na umiejętność podejmowania świadomych
decyzji.
Wśród dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji należy podjąć
działania w celu zmiany ich „mentalności” z zakresie spożywania
alkoholu oraz propagowania prawidłowych wzorców.

Ze zjawiskiem uzależnienia często bezpośrednio związany jest problem przemocy
w rodzinie15. Mając na względzie jego złożoność i wieloaspektowość bardzo trudno jest
oszacować faktyczną skalę osób, których to zjawisko dotyka. Jest to związane z faktem, że
bardzo często przemoc domowa jest ukrywana i spora część osób, które jej doświadczają, nie
decyduje się na ujawnienie i zwrócenie się o pomoc do instytucji działających w ramach
lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy. Zdecydowanie najpoważniejszą trudnością
w diagnozowaniu wielkości zjawiska przemocy w rodzinie jest uzyskanie wiarygodnych
i rzeczywistych danych, charakteryzujących rozmiar przemocy, bowiem z wielu przyczyn
przemoc w rodzinie jest problemem ukrytym. Zgodnie z danymi MOPS oraz Posterunku Policji
w Józefowie skala liczby rodzin z terenu miasta Józefów, które posiadały założoną Niebieską
Kartę jest niewielka. W 2013 r. było ich 3, w 2014 r. – 8, a w 2015 r. – 7. W obszarze
rewitalizacji przedmiotowa liczba kształtowała się w następujący sposób: 2013 r. – 2, 2014 r.
– 5, 2015 r. – 1.
Ostatnim z powodów przyznawania świadczeń pomocy społecznej jest bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Rodzina
jako podstawowa komórka społeczna jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem dziecka,
której obowiązkiem jest zaspokojenie wszystkich jego potrzeb. Wywiera istotny wpływ na
kształtowanie się postaw, aspiracji, systemów wartości. Nieprawidłowe funkcjonowanie
rodziny, złe wypełnianie ról społecznych powoduje jej destrukcję. W rodzinach dysfunkcyjnych
15

Przemoc w rodzinie polega na umyślnym działaniu i zaniechaniu naruszającym prawa lub dobra osobiste
członków rodziny i osób wspólnie zamieszkujących. W szczególności chodzi tu o narażenie tych osób na utratę
życia, zdrowia, naruszenie ich godności, nietykalności cielesnej, a także wolności (w tym seksualnej). Przemoc
charakteryzuje wyrządzanie szkody na zdrowiu fizycznym i psychicznym drugiej osoby, spowodowanie jej
cierpienia i krzywdy moralnej.
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często występują u dzieci problemy w nauce, problemy wychowawcze aż do wkraczania na
drogę przestępstwa. Bezradność osób w sprawach opiekuńczo- wychowawczych jest jednym
z ważniejszych problemów dotyczących zwłaszcza rodzin o niskim statusie społecznym
i niskiej świadomości wychowawczej, o zaburzonych relacjach małżeńskich. Sytuacja, przy
braku zapewnienia odpowiedniego wsparcia rodzinie wobec braku prawidłowych wzorców do
naśladowania przez dziecko może doprowadzić do sytuacji „dziedziczenia” negatywnych
postaw rodzicielskich i niekorzystnie oddziaływać na późniejsze pełnienie ról rodzicielskich
wobec własnych dzieci a także powodować zjawisko dziedziczenia biedy.
W mieście Józefów na przestrzeni lat 2013-2015 liczba rodzin korzystających z pomocy
społecznej z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego wynosiła odpowiednio: 2,7,3, w tym w obszarze rewitalizacji
zamieszkiwało: 1, 2, 3 tego rodzaju rodzin.

1.2.2.5 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Bezpieczeństwo publiczne jest nieodzownym elementem wpływającym na jakość życia
mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Na jego obniżenie wpływają w największej mierze
zdarzenia, które związane są z łamaniem prawa. Przestępczość jest zjawiskiem, które może
wywierać bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Mimo, że
problem ten stanowi margines życia społecznego, jednak częstotliwość i intensywność
zdarzeń o tym charakterze może wpływać na postawy i zachowania mieszkańców danego
obszaru. Warto również mieć na uwadze, że dla wielu osób świadomość życia w bezpiecznej
okolicy stanowi istotną wartość, często decydującą o wyborze miejsca do osiedlenia się.

Problemy związane z poziomem bezpieczeństwa stanowią jeden z podstawowych
obszarów kryzysowych sfery społecznej. O istotności tego zjawiska świadczy m.in.
wymienienie ich wprost w wytycznych.16
Według danych Komendy Policji w Józefowie liczba popełnianych na terenie gminy Józefów
przestępstw ulega systematycznemu spadkowi. Na przestrzeni lat 2013-2015 dane dotyczące
ich prezentowały się w następujący sposób: 2013 r. – 71, 2014 r. - 53, 2015 r. – 35.
Odnotowano niemal 51%-owy spadek liczby przestępstw. W stosunku do roku 2013, w roku
2015 na terenie miasta liczba popełnionych przestępstw spadła o 2, natomiast na terenach
wiejskich o 34. Na przestrzeni analizowanego okresu udział przestępstw popełniane na terenie
miasta w ogólnej liczbie przestępstw w gminie wzrósł z 28,2% do 51,4%. W ramach
popełnianych przestępstw zauważalny jest spadek liczby przestępstw kryminalnych - 2013 r.
-40, 2014 r. -33, 2015 r. -20. Przestępstwa o takim charakterze stanowią jednak spory udział
(odpowiedni: 56,3%, 62,3%, 57,1%) wśród ogólnej liczny popełnianych przestępstw. Wśród
przestępstw dominują: kradzieże cudzych rzeczy, kradzieże z włamaniem oraz udział
w bójkach lub pobiciu.
Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją zjawisk
wpływających na poziom bezpieczeństwa publicznego. W latach 2013-2015 liczba
przestępstw popełnionych na jego terenie ulegała wahaniom: 2013 r. – 12, 2014 r. – 20,
16

Zasady programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w Województwie Lubelskim, grudzień 2015 r.
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2015 r. – 16. Stanowiły one od 60% (2013 r.) do 89% (2015 r.) wszystkich przestępstw
popełnionych na obszarze miasta. Jeszcze mniej optymistyczne wyglądaj statystyki dotyczące
przestępstw kryminalnych – znaczna ich część (od 64% w 2013 r. do 91% w 2015 r.) miała
miejsce w obszarze rewitalizacji. Na terenie tym dochodzi głównie do kradzieży rzeczy cudzej
(100% wszystkich kradzieży w mieście w latach 2014-2015) i kradzieży z włamaniem (100%
wszystkich kradzieży w mieście w latach 2014-2015).
O sytuacji z zakresie bezpieczeństwa publicznego świadczą również dane dotyczące liczby
przeprowadzanych rokrocznie interwencji Policji. W mieście Józefów liczba interwencji wzrosła
z 32 (2013 r.) do 45 (2015 r.), oznacza to 41% wzrost. Jednocześnie, największy przyrost
niepożądanych zdarzeń, powodujących konieczność angażowania się Policji, odnotowano
w obszarze rewitalizacji – 82%. Największy przyrost interwencji odnotowano w południowowschodniej części obszaru rewitalizacji (+11). Gro z nich (57% - 2013 r., 73% - 2014 r., 85% 2015 r.) dotyczyło różnego rodzaju zakłóceń porządku publicznego – wybryki chuligańskie,
zakłócenia ciszy i porządku publicznego, interwencje domowe).

Wykres 10 Liczba przestępstw i interwencji Policji w mieście Józefów w latach 2013-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Posterunku Policji w Józefowie
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WNIOSEK 8

Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że w obszarze rewitalizacji
najważniejsze jest zapobieganie i zwalczanie przestępczości
pospolitej, (drobne kradzieże) oraz redukcja wykroczeń szczególnie
uciążliwych (zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w miejscach
publicznych, zakłócanie spokoju, wybryki chuligańskie) oraz
wykroczenia przeciwko rodzinie (znęcanie, przemoc).

1.2.2.6 POZIOM SZKOLNICTWA
Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji znajdują się następujące placówki oświatowe:
1. Samorządowy Zespół Szkół w Józefowie (ul. Broniewskiego 14), w skład którego
Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza oraz Liceum Ogólnokształcące w Józefowie,
2. Szkoła Podstawowa im. M. Romanowskiego w Józefowie (ul. Górnicza 21),
3. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Józefowie (ul. Broniewskiego 10).
Na przestrzeni 3 lat szkolnych (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) liczba uczniów Szkoły
Podstawowej im. M. Romanowskiego w Józefowie wzrosła ze 164 do 190. Związane było to
z reorganizacją sieci szkół na terenie gminy. Do przedmiotowej szkoły uczęszczają dzieci
z Józefowa (w tym z wyznaczonego obszaru rewitalizacji), Szopowego, Górnik, Stanisławowa,
Górecka Starego, Majdanu Kasztelańskiego, Brzezin, Tarnowoli, Samsonówki, Majdanu
Nepryskiego. Ze względu na brak możliwości pozyskania szczegółowych danych dotyczących
jedynie dzieci zamieszkujących w wyznaczonym obszarze rewitalizacji, przyjęto że problemy
zdiagnozowane w skali całej szkoły, dotyczą również tychże dzieci.
W szkole podstawowej, pomimo wzrostu w ostatnich latach odsetka uczniów osiągających
najwyższe wyniki (rok szkolny 2013/2014 – około 13%; rok szkolny 2015/2016 – około 17,9%)
liczba uczniów osiągających bardzo niskie wyniki w nauce nadal jest znacząca. Problem ten
dotyczy zwłaszcza uczniów pochodzących z rodzin o niższym statusie materialnym. Dane
dotyczące uczniów korzystających z pomocy społecznej (dożywianie, stypendia socjalne)
wskazują, że problem zubożenia rodzin narasta. W latach 2013/2014 z dożywiania korzystało
105, natomiast stypendia socjalne pobierało 28 (około 64% dzieci świadczona była pomoc
społeczna). W latach 2014/2015 z dożywiania korzystała niemal taka sama liczba dzieci (106),
wzrosła natomiast liczba uczniów pobierających stypendia socjalne – 42 (64% dzieci
świadczona była pomoc społeczna). Znacznie gorzej kształtowała się sytuacja w kolejnym
roku szkolnym – 2015/2016, gdzie z dożywiania korzystało już 135,a ze stypendiów socjalnych
45 uczniów. Oznacza to, że ostatnim roku analizy z pomocy takiej korzystało już około 71%
uczniów. Problem obniżonych szans edukacyjnych uczniów, w szczególności w kontekście
obszaru rewitalizacji, jest w świetle diagnozy połączony współzależnością z procesem
dziedziczenia ubóstwa: problemy edukacyjne są przeszkodą dla wyższych zarobków
w przyszłości, co generuje ubóstwo, zaś z kolei ubóstwo osłabia w rodzinie potencjał wsparcia
edukacyjnego dzieci w kolejnym pokoleniu.
Uczniowie szkoły zdecydowanie lepsze wyniki osiągają w przedmiotach humanistycznych niż
w matematycznych. Widać to wyraźnie w wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej: rok
2015/2016 - matematyka 47%, język polski 57%, rok 2014/2015- matematyka 51%, język
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polski 73,7%. Uzyskiwane przez uczniów niskie wyniki z matematyki sugerują w konsekwencji
niski poziom myślenia analitycznego i logicznego, będącego podstawą skutecznego
nabywania wiedzy. Poza tym dość negatywna ogólna postawa uczniów do matematyki,
wynikająca z konkretnych wymagań programowych, stanowi istotny problem, który powinien
zostać jak najszybciej rozwiązany; konieczne jest podjęcie wszelkich działań celem
zmotywowania uczniów do edukacji matematycznej, zwłaszcza tych, którzy kończą etap
szkoły podstawowej, aby z pozytywną postawą do przedmiotów ścisłych, kontynuowali swą
dalszą edukację.
Kolejnym z problemów zdiagnozowanych w przedmiotowej sferze jest wzrost liczby dzieci
zdiagnozowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z zaleceniem dostosowania
wymagań edukacyjnych (np. trudności w nauce, dysleksja, dysortografia). W latach analizy
odsetek dzieci ze zdiagnozowanym problemami wzrósł: 2013/2014 -10,4% uczniów szkoły,
2014/2015 -17,7% uczniów szkoły, 2015/2016 -25,3% uczniów szkoły. Taki stan rzeczy będzie
implikował niskie wyniki nauczania, w związku z tym rodzi konieczność wzmożenia
indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza że brak
sukcesów szkolnych u wielu uczniów jest powodem stresu, braku wiary w siebie i własne
możliwości, a także przyczynia się do kolejnych niepowodzeń.
Poza tym zauważalny jest wzrost odsetka dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu
emocjonalno-społecznym, którzy wymagają wzmożonej uwagi nauczycieli oraz właściwej
opieki psychologiczno-pedagogicznej: 2013/2014 – 5%, 2014/2015 - 7%, 2015/2016 – 8%.
Zgodnie z danymi szkoły istnieje również potrzeba rozwoju opieki nad dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. W szkole brak jest psychologa, psychoterapeuty, a potrzeby w tym
zakresie są, z roku na rok, są coraz większe. Od roku 2015/2016 w szkole zatrudniony jest
pedagog na ½ etatu i logopeda na 3 godziny tygodniowo. Potrzeby w tym zakresie są jednak
znacznie większe.
W szkole zdiagnozowano również braki w zakresie bazy adekwatnej do standardów
nowoczesnego procesu edukacyjnego – brakuje sprzętu ICT i programów multimedialnych,
ale też innego wyposażenia (np. do przeprowadzania prostych badań, doświadczeń,
obserwacji), które pozwoliłoby na aktywny i twórczy proces edukacyjny. Istnieje potrzeba
wyposażenia pracowni tematycznych (np. przyrodniczej, komputerowej).17
W Gimnazjum w Józefowie liczba uczniów z roku na rok spada (2013/2014 – 146, 2014/2015
– 127,2015/2016 – 121). Do gimnazjum tego uczęszczają uczniowie z Józefowa (w tym
wyznaczonego obszaru rewitalizacji), Borowiny, Górecka Starego, Górecka Kościelnego,
Brzezin, Tarnowoli, Majdanu Kasztelańskiego, Górnik, Szopowego, Siedlisk, Samsonówki,
Stanisławowa, Długiego Kątu, Długiego Kątu-Osady. Wśród uczniów udział tych, którzy
zgodnie z informacją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, mają zdiagnozowane rożnego
rodzaju dysfunkcje utrzymuje się na zbliżonym poziomie (około 11%). W latach szkolnych
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 liczba uczniów, którzy prezentowali zachowania z zakresu
niedostosowania społecznego oraz różnego rodzaju zaburzeń rozwoju emocjonalnego,
utrzymywała się na zbliżonym poziomie - w granicach 20% - 25%. Coraz większa liczba
uczniów korzysta ze pomocy i wsparcia udzielanego przez pedagoga szkolnego (zatrudniony

17

Na podstawie danych: Szkoły Podstawowej w Józefowie
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na ½ etatu) z uwagi na narastającą ilość problemów, z którymi sami sobie nie radzą a dom
rodzinny nie udziela im należytego wsparcia w tym zakresie. W zakresie postępów w nauce,
zaledwie od 15% do 17% jest zmotywowanych do nauki i uczy się bardzo dobrze (średnia 4,5
i powyżej). Około 20% uczniów pochodzi z rodzin wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym o niskim statusie materialnym, korzystających z różnych form
pomocy społecznej, co stanowi poważną barierę edukacyjną, ma niekorzystny wpływ na
postawy uczniów i brak społecznych wzorców. Słaba stymulacja środowiska rodzinnego, brak
motywacji do pogłębiania nauki i przeświadczenie o braku korzyści z niej płynących
w przyszłości stwarzają poważne bariery w osiągnięciu sukcesu szkolnego, zaburzają
prawidłowe funkcjonowanie uczniów i rzutują niekorzystnie na rozwój jego dalszej kariery
szkolnej.
Liczba uczniów uczęszczających od Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie z roku na rok
spadała. W latach 2013/2014 było ich łącznie 43 w 2 oddziałach (klasa II i klasa III), natomiast
w roku 2014/2015 łącznie 8 osób w 1 oddziale (klasa III). W roku szkolnym 2015/2016
w liceum nie był prowadzony proces edukacyjny. W efekcie spadku liczby uczniów
zainteresowanych uczęszczaniem do przedmiotowej szkoły organ prowadzący (tj. gmina
Józefów) zmuszony był do zaprzestania prowadzeniem procesu edukacyjnego na szczeblu
ponadgimnazjalnym. Jednocześnie, nie tylko w obszarze rewitalizacji, lecz całej gminy, istnieje
bardzo mocne społeczne oczekiwanie dotyczące konieczności kontunuowania tradycji
i szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Józefowie.
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Drogą do maksymalizowania szans edukacyjnych uczniów
powinno być znaczące wzmocnienie ich, zarówno poprzez
inwestowanie w rozwój nowoczesnej bazy oświatowej (m.in.
pracownie tematyczne, ICT), jak również rozbudowanie oferty
edukacyjno-wychowawczej kierowanej do młodzieży. Istnieje
szczególna potrzeba troski o jakość kształcenia na tym terenie
i zaangażowania szkół również poza godzinami nauki.
W zakresie Liceum Ogólnokształcącego, jak i Gimnazjum,
w kontekście planowanej reformy systemu oświaty, zachodzi
konieczność przedefiniowania roli i zakresu dotychczas
funkcjonujących placówek oświatowych.

W kontekście synergii między zjawiskiem ubóstwa i problemami edukacyjnymi pojawia się
temat „edukacji przedsiębiorczej”, którą w obszarze rewitalizacji – należy ocenić jako
niewystarczającą. Mowa tu o rozwijaniu postawy przedsiębiorczej wśród dzieci i młodzieży.
„Przedsiębiorczość” w tym znaczeniu, to nie tylko prowadzenie przedsiębiorstwa ale także
postawa bycia przedsiębiorczym, samosterowność, gotowość do wyznaczania sobie samemu
celów i podejmowania ryzyka. W dzisiejszych czasach niezwykle istotne są umiejętności
radzenia sobie w świecie biznesu, konsekwentnego dążenia do realizacji celów biznesowych,
finansowych, a także budowania zespołu, współpracy, nawiązywania dobrych relacji
międzyludzkich opartych na zasadach etyki i uczciwości zawodowej, umiejętność panowania
nad swoimi emocjami, łagodzenia sytuacji konfliktowych, itp. Niekwestionowane znaczenie
w tym zakresie ma edukacja pozaformalna i nieformalna, adresowana głównie do młodzieży.
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Wiele kompetencji istotnych dla późniejszego osobistego sukcesu nie mieści się w szkolnych
programach nauczania i powinny istnieć formy zdobywania ich poza szkołą. Istnieje również
społeczne oczekiwanie w zakresie stworzenia oferty edukacyjnej również dla seniorów. W tym
kontekście edukacja jest niezwykle ważna nie tylko dla samych seniorów, lecz również dla
młodego pokolenia (tworząca wzorce dla młodzieży i propagowanie koncepcji Life Long
Learning).
Niezwykle ważne jest również kontynuowanie wszelkich inicjatyw edukacyjnych na rzecz
odbudowania poczucia tożsamości lokalnej, wspierającej świadomość zakorzenienia w historii
gminy, w tym zwłaszcza obszaru rewitalizacji i lokalny patriotyzm. Wątek ten nie jest mocno
rozbudowany w programach edukacji szkolnej. Tymczasem jak pokazują liczne opracowania,
jednym z czynników nasilających trwałą emigrację – jest brak poczucia zakorzenienia i dumy
ze swojej miejscowości.
Zdiagnozowanym problemem obszaru rewitalizacji jest brak oferty edukacyjnej skierowanej do
seniorów. Liczne badania wskazują, że przeciętna długość życia ulega wydłużeniu.
Jednocześnie w obszarze tym coraz większy odsetek mieszkańców stanowią osoby starsze.
Z roku na rok udział tej grupy w społeczności miasta rośnie. Tymczasem na chwilę obecną
w Józefowie brakuje oferty edukacyjnej dedykowanej tej grupie społeczeństwa. Dynamika
współczesnego życia zmusza do nieustannego poszerzania wiedzy. Seniorzy coraz częściej
poszukują takich propozycji, które pomogą im podejmować twórcze, aktywne i rozwojowe
działania, dzięki którym mogą świadomie wpływać na otaczającą ich rzeczywistość.
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Bardzo ważne jest, aby promować i wzmacniać wśród młodzieży
postawy przedsiębiorcze, także poprzez odpowiednie treningi
i inicjatywy.
Należy również wspierać edukację pozaformalną i nieformalną
młodzieży oraz edukację dorosłych, w tym seniorów.
Poprzez edukację należy odbudować poczucie tożsamości lokalnej,
wspierać poczucie zakorzenienia i budować lokalny patriotyzm.

1.2.2.7 POZIOM KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
Aktywność społeczną w obszarze rewitalizacji przeanalizowano przez pryzmat partycypacji
wyborczej mieszkańców, ich chęci do podejmowania współpracy w ramach działalności
organizacji pozarządowych.
Frekwencja wyborcza, jako podstawowa miara wskaźnika zaangażowania obywatelskiego,
wskazuje stopień świadomości demokratycznej obywateli, ich uczestnictwo w rządzeniu,
ocenę wpływu obywateli na procesy decyzyjne w państwie, w regionie, czy w środowisku
lokalnym. Za miarę deficytu uczestnictwa w życiu publicznym przyjęto tu przede wszystkim:
poziom korzystania z czynnego prawa wyborczego wyrażony frekwencją wyborczą.
Ze względu na brak możliwości pozyskania danych dotyczących frekwencji wyborczej jedynie
dla obszaru rewitalizacji, przyjęto, że w przedmiotowym obszarze jest ona tożsama

str. 40

z frekwencją dla poszczególnych jednostek referencyjnych wyznaczonych na etapie
diagnozowania terenu całej gminy Jozefów.
W przypadku wyborów samorządowych z roku 2014 średnia frekwencja w granicach gminy
Józefów wyniosła: 43,91% uprawnionych do głosowania. Wśród okręgów wyborczych
o najniższej frekwencji znalazł się obwód 2 obejmujący jednostki: 1- Morgi, 2- Józefów Północ
i 6 - Borowina. Dwie pierwsze jednostki referencyjne znalazły się w wyznaczonym obszarze
rewitalizacji. Jednocześnie w obwodzie tym odnotowana frekwencja była nieco wyższa
(o 4,39%) od średniej dla gminy (43,91%). W zakresie obwodu obejmującego swoim
zasięgiem jednostkę referencyjną 4 - Józefów Centrum – frekwencja wyborcza kształtowała
się na poziomie 50,60%. Co plasuje tą jednostkę nieco lepiej w stosunku do dwóch
pozostałych.
Mapa 5 Rozkład przestrzenny frekwencji wyborczej w mieście Józefów wyborach samorządowych w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”

„Diagnoza gminy Józefów służąca delimitacji obszaru

W przypadku wyborów parlamentarnych z 2015 roku średnia frekwencja w granicach gminy
była sporo niższa niż w wyborach samorządowych i wyniosła 11,30% uprawnionych do
głosowania. Jest to zjawisko charakterystyczne dla obszaru całego kraju – zazwyczaj
frekwencja w wyborach na poziomie kraju jest sporo niższa niż w wyborach lokalnych. Obszar,
gdzie średnia frekwencja w wyborach parlamentarnych była niższa od średniej dla gminy
pokrywa się częściowo z obszarem niskiej frekwencji w wyborach samorządowych – chodzi
tutaj między innymi obwód 2 obejmujący swoim zasięgiem obszar rewitalizacji (o 1,23%
poniżej średniej). Frekwencję poniżej średniej gminy odnotowano w również w obwodzie 1
(o 1,84% poniżej średniej) obejmującym jednostki: 3 – Józefów Południe oraz 4 – Józefów
Centrum.
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Mapa 6 Rozkład przestrzenny frekwencji wyborczej w mieście Józefów w wyborach parlamentarnych w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”

„Diagnoza gminy Józefów służąca delimitacji obszaru

Analizując powyższe dane należy zwrócić uwagę, że niezwykle istotną kwestią jest fakt, iż
o ile w peryferyjnych obwodach głosowania niższa frekwencja może wynikać z trudności
dotarcia do komisji, o tyle w mieście (a przede wszystkim centralnej jego części) nienajwyższa
frekwencja w skali wyniku dla całej gminy, może być interpretowana jako miara wycofania
z życia publicznego. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy mogą być również informacje
dotyczące aktywności obywatelskiej w sprawy lokalnej społeczności. Z informacji uzyskanych
podczas rozmów z przedstawicielami instytucji publicznych wynika, że mieszkańców miasta,
w tym dotyczy to obszaru rewitalizacji, bardzo trudno zmobilizować do jakiejkolwiek aktywności
obywatelskiej. Niechętnie i sporadycznie uczestniczą oni w spotkaniach spólnoty (czy to
podczas sesji Rady Miasta czy poszczególnych osiedli). Mieszkańcy, jako główny powód małej
aktywności w sprawach życia publicznego, wykazywali na brak przeświadczenia
o rzeczywistej możliwości współdecydowania o lasach wspólnoty lokalnej. Poza tym gro z nich
jest przekonanych o tym, że „i tak nic się nie zmieni”. Zauważalny jest ogólnie panujący
marazm w podejmowaniu aktywności obywatelskich. Wśród deklarowanych przyczyn
nieangażowania się w jakąkolwiek aktywność społeczną znalazły się również: brak czasu,
wiedzy czy pomysłów. Aktywność społeczna jest w odczuciu mieszkańców obszaru
rewitalizacji przykładem zachowania nietypowego, które domaga się wyjaśnień i racjonalizacji.
Część z nich wyrażało przekonanie, że zaangażowanie w sprawy społeczne wymaga
wybitnych predyspozycji, które zazwyczaj budzą szacunek i uznanie. Inni skłonni byli
podejrzewać takie osoby o interesowność i jakieś ukryte korzyści. Mieszkańcy nie czują się
wspólnotą, w związku z tym zatracili wrażliwość na dobro wspólne, widziane w perspektywie
wieloletniej, dlatego nie angażują się w sprawy publiczne w sposób dostateczny. Brak im
również przeświadczenia, że mają realną możliwość współdecydowania o losach wspólnoty
samorządowej i kształtowania otaczającej ich rzeczywistości.
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Bardzo istotne jest przywrócenie społeczeństwu obszaru
rewitalizacji przekonania o roli aktywności obywatelskiej
w rozwiązywaniu problemów wspólnoty. W tym celu należy
podejmować
wspólne
inicjatywy
sektora
publicznego
i mieszkańców wpływające na wzrost wzajemnego zaufania.
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Obszar rewitalizacji charakteryzuje się bardzo wysoką w skali gminy liczbą organizacji
społecznych. Łącznie na jego obszarze funkcjonuje 15 z 17 podmiotów z sektora organizacji
społecznych działających w mieście Józefów, w tym m.in. Centrum Turystyki "ROZTOCZE"
Spółdzielnia Socjalna, Spółdzielnia Socjalna Józefowski Ośrodek Usług Senioralnych,
Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych w Józefowie "Spółdzielnia Socjalna", Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Józefowskiej, Klub Sportowy „Cosmos” w Józefowie, Stowarzyszenie na rzecz
Eko-Rozwoju i Turystyki w Józefowie na Roztoczu, Ochotnicza Straż Pożarna w Józefowie.
Działania ww. organizacji związane są m.in. z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, turystyką
i krajoznawstwem, wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej, ochroną dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, pomocą osobom niepełnosprawnym oraz seniorom,
przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym, szeroko rozumianą pomocą
społeczną, ekologią i ochroną zwierząt oraz promocją i organizacją wolontariatu. Duża liczba
funkcjonujących organizacji pozarządowych na tym terenie świadczy o aktywności społecznej
mieszkańców, którzy stosunkowo chętnie angażują się w działania prowadzone przez te
instytucje i korzystają z ich oferty. Należy jednak zwrócić uwagę, że w ramach organizacji
społecznych funkcjonują zarówno te rzeczywiście lokalne (założonych przez bezpośrednich
mieszkańców obszaru w celu działania na rzecz tego obszaru) oraz te, które mają jedynie
siedzibę na obszarze rewitalizacji. Tym niemniej bez wątpienia potencjałem są zarówno
organizacje ściśle lokalne, jak i te mające tylko siedzibę na danym terenie.
Organizacje społeczne utrzymują kontakt bezpośrednio ze sobą, jaki i samorządem.
Współpraca odbywa się na bieżąco w miarę potrzeb. Prowadzoną, pomiędzy samorządem
a funkcjonującymi organizacjami, współprace należy wskazać jako wzorcową. Gro
realizowanych przez samorząd zadań zlecanych jest organizacjom społecznym (fundacjom,
stowarzyszeniom, spółdzielniom socjalnym), m.in. prowadzenie stołówki szkolnej w Józefowie,
obsługa caternigowa imprez i uroczystości realizowanych przez jednostki samorządowe,
utrzymanie porządku na terenie miasta, sprzątanie biblioteki miejskiej, usługi konserwatorskie
i sprzątania w Zespole Szkół w Józefowie, budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola
Miejskiego w Józefowie, prowadzenie klubu sportowego „Cosmos”, prowadzenie mieszkań
chronionych, transport posiłków dla klientów MOPS w Jozefowie, prowadzenie usług
opiekuńczych na terenie gminy, obsługa baszty widokowej w Józefowie, odśnieżanie ulic, dróg
i parkingów na terenie miasta. Poza tym samorząd udostępnia siedziby organizacjom
pozarządowym i spółdzielniom socjalnym, jak również niezbędny sprzęt i materiały biurowe
nieodpłatnie. Udziela również organizacjom wsparcia (udziela informacji, szkoli, doradza) oraz
wspiera rozwój wolontariatu i inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez mieszkańców.
merytorycznego Samorząd i organizacje wspólnie ustalają najważniejsze kierunki polityki
lokalnej. Większość z organizacji aktywnie uczestniczy w konsultacjach planów, strategii,
programów wskazujących główne kierunki rozwoju. Wspólnie promują swoje działania
w ramach lokalnych wydarzeń.
Oczekiwania społeczności w zakresie analizowanej sfery dotyczą rozszerzenia działalności
prowadzonych przez istniejące już oraz powstania nowych spółdzielni socjalnych.
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Należy kontynuować i rozwijać dalej współpracę samorządu
i organizacji społecznych służącą realizacji zadań publicznych.
Pożądany jest także dalszy rozwój spółdzielni socjalnych.

1.2.2.8 POZOSTAŁE PROBLEMY SPOŁECZNE
Patrząc w sposób całościowy na nawarstwioną, wieloletnią koncentrację problemów
społecznych w obszarze rewitalizacji, uwidaczniają się problemy szersze, które nie mieszczą
się w żadnym z omówionych powyżej podrozdziałów (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość,
problemy edukacji i uczestnictwa w życiu publicznym oraz kulturze) ale mają charakter
przekrojowy. Przede wszystkim zdiagnozowano problem o charakterze ogólnym, który wydaje
się być fundamentalny: mieszkańcy obszaru rewitalizacji przytłoczeni są problemami
osobistymi i doraźnymi zatracili wrażliwość na dobro wspólne, widziane
w perspektywie wieloletniej. Ważne jest dla nich ze zrozumiałych względów „tu i teraz”,
podczas gdy dla celów rewitalizacji ważne jest długoterminowe odbudowanie szerszej
wspólnoty.
Poza tym zdiagnozowanym problemem obszaru jest bierności wobec lokalnych procedur
demokratycznych oraz brak przeświadczenia o realnej możliwości wpływania na losy
wspólnoty. Motorem rozwoju obszaru rewitalizacji musi być aktywność mieszkańców, stąd
niezbędne i zarazem konieczne jest przełamani ich dotychczasowej „mentalności”.

1.2.3 WSPÓŁWYSTĘPOWANIE NEGATYWNYCH ZJAWISK, INNYCH
NIŻ SPOŁECZNE
Wytyczne18 wskazują, iż pierwszym krokiem niezbędnym do podjęcia działań
rewitalizacyjnych jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego, na którym zidentyfikowano
stan kryzysowy. Z kolei stan kryzysowy spowodowany jest koncentracją negatywnych zjawisk
społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu
edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej
jednej z następujących sfer:
a. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej
kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
b. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości
środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź
stanu środowiska),
c. przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego
wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług
18

„Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na latach 2014-2020”

str. 44

lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się
funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów
publicznych),
d. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań
technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,
w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).
Dlatego też w poniższych rozdziałach zaprezentowano informacje na temat zdiagnozowanych
problemów obszaru rewitalizacji we wszystkich z wyżej wymienionych sfer.

1.2.3.1 SFERA GOSPODARCZA
Zapis wytycznych zwraca uwagę w szczególności na dwa rodzaje negatywnych zjawisk
gospodarczych:
• niski stopień przedsiębiorczości oraz
• słabą kondycję lokalnych przedsiębiorstw.
Działalność gospodarcza na obszarze rewitalizacji prowadzona jest przede wszystkim przez
osoby fizyczne, szczególnie w takich branżach jak: budownictwo, handel czy naprawa
samochodów, sprzętu itp. Z kolei podmioty prawne i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej zajmują się prowadzeniem placówek oświatowych, kulturalnych
i administracją samorządową.
Zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
w granicach obszaru rewitalizacji liczba osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą wynosi 93 osoby. Wśród ulic o największej liczbie zarejestrowanych działalności
gospodarczych znajdują się: Kościuszki (26), Zielona (9), Armii Krajowej (8) i Krótka (7).
Największa liczba mieszkańców prowadzi działalność w zakresie: konserwacji i naprawy
pojazdów, z wyłączaniem motocykli (7 osób), cięcia, formowania i wykańczania kamienia (5),
tynkowania (4), sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (4), transportu drogowego towarów (4) oraz
fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych (4). W poniższej tabeli zaprezentowano
szczegółowe zestawienie rodzajów prowadzonej w obszarze rewitalizacji działalności
gospodarczych oraz liczby osób je prowadzących.
Tabela 1 Charakterystyka prowadzonej w obszarze rewitalizacji działalności gospodarczej
Rodzaj prowadzonej działalności
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
Sprzedaż zboża, nieprzetworzonego tytoniu
Konserwacja i naprawa pojazdów, z wyłączaniem motocykli
Tynkowanie
Wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych
Produkcja wyrobów tartacznych

Liczba osób
fizycznych
prowadzących
działalność
1
2
7
4
3
2
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Rodzaj prowadzonej działalności
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku
domowego
Sprzedaż detaliczna odzieży
Praktyka lekarska dentystyczna
Restauracja i inne placówki gastronomiczne
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej
Zakładanie stolarki budowlanej
Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Transport drogowy towarów
Wydobywanie żwiru i piasku
Działalność fotograficzna
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Wykonywanie instalacji elektrycznych
Działalność usługowa związana z leśnictwem
Pozostała finansowa działalność usługowa
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
i targowiskach
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt
domowych, karmy dla zwierząt domowych
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa,
skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Działalność agencji reklamowych
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia na targowiskach
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
Praktyka lekarska specjalistyczna
Działalność prawnicza
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Działalność związana z oprogramowaniem
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
w wyspecjalizowanych sklepach
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Przygotowywanie i podawanie napojów
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna książek
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Działalność związana z tłumaczeniami
Pozostał sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Produkcja urządzeń i instrumentów oraz wyrobów medycznych
Produkcja wyrobów z mięsa
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego
Wykonywanie instalacji wod-kan, cieplnych
Sprzedaż detaliczna obuwia
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych
Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych w wyspecjalizowanych sklepach
Naprawa sprzętu telekomunikacyjnego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEIDG

Liczba osób
fizycznych
prowadzących
działalność
2
1
2
2
1
1
4
4
2
1
1
4
2
1
2
1
1
1
5
2
3
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Wprawdzie na obszarze rewitalizacji liczba podmiotów gospodarczych systematycznie rośnie,
to ich dochodowość i charakter sugeruje, że są to przede wszystkim małe podmioty
o ograniczonych możliwościach rozwoju. W większości prowadzą one działalność w zakresie
usług podstawowych, zaspokajających najpilniejsze potrzeby ludności. Zakres prowadzonej
działalności pozwala przypuszczać, że właściciele tych niewielkich przedsiębiorstw nie
dysponują odpowiednimi zasobami finansowymi, które pozwoliłyby na rozwój ich działalności.
Dominujący jest tutaj udział mikroprzedsiębiorstw, a co za tym idzie – ograniczone są też
własne zasoby kapitałowe i zdolność kredytowa.
W świetle raportu „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016. Województwo lubelskie”
Lubelszczyzna plasuje się na przedostatnim miejscu w Polsce (przed świętokrzyskim) pod
względem atrakcyjności inwestycyjnej, uzyskując najniższą notę w sześciostopniowej skali –
„F”. W analizie poszczególnych jednostek administracyjnych brano pod uwagę m.in. takie
wskaźniki, jak: sytuacja na rynku pracy, wyposażenie w infrastrukturę techniczną oraz
społeczną, a także sytuację rynkową oraz uwarunkowania przyrodnicze jednostki samorządu
terytorialnego.
Bardziej optymistyczne wyniki uzyskują jednostki administracyjne na poziomie gminy.
W grupie powiatów najwyżej ocenione (klasy A i B) miasta na prawach to: Lublin, Zamość oraz
powiat puławski i miasta: Biała Podlaska i Chełm. W grupie gmin miejskich najwyżej ocenione
zostały: Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Puławy, Świdnik, Zamość, Hrubieszów, Krasnystaw,
Kraśnik, Lubartów, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Stoczek Łukowski,
Terespol, Tomaszów Lubelski, Włodawa. W grupie gmin miejsko-wiejskich najwyżej ocenione
zostały: Janów Lubelski, Kazimierz Dolny, Łęczna, Opole Lubelskie, Poniatowa, Ryki. Jeśli
chodzi o gminy wiejskie to wyróżniono: Jastków, Końskowolę, Lubartów, Niedrzwicę Dużą,
Niemce, Puchaczów, Puławy, Wólkę. W ocenie autorów raportu gmina Józefów wydaje się
być terenem dość atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów - gmina uzyskała klasę – „B”19

19

Na podstawie: H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, P. Zarębski, M. Czernecki, M. Typa, Atrakcyjność
inwestycyjna regionów 2016. Województwo lubelskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016
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Mapa 7 Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin województwa lubelskiego
z uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych sekcji

Źródło: H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, P. Zarębski, M. Czernecki, M. Typa, Atrakcyjność inwestycyjna
regionów 2016. Województwo lubelskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016

Na poziom lokalnej aktywności gospodarczej ma wpływ wiele czynników, m.in. takich jak:
lokalny poziom rozwoju gospodarczego, lokalny rynek pracy oraz problemy ze znalezieniem
stałego zatrudnienia, poziom dochodów mieszkańców i konsumpcja społeczna. Wątpliwości
budzi także lokalna gotowość do podejmowania ryzyka gospodarczego. Chociaż obszar
rewitalizacji wypada w tym zakresie bardzo pozytywnie - charakteryzuje się szybszym
przyrostem podmiotów gospodarczych niż pozostałe obszary gminy. Zgodnie z danymi GUS
liczba nowo zarejestrowanych w REGON podmiotów w 2015 roku w obszarze rewitalizacji
wyniosła 7 (przy czym na terenie całego miasta liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
wyniosła 10). Dużą liczbę podmiotów na wymienionym obszarze można tłumaczyć funkcjami
lokalnymi tych terenów (miasto stanowiące lokalizację większości instytucji publicznych oraz
główny ośrodek usługowy dla terenu całej gminy i sąsiadujących gmin wiejskich). Na kondycję
przedsiębiorstw wpływ mają zarówno zjawiska w skali makroekonomicznej, jak i zjawiska
kryzysowe samego obszaru, m.in. zbyt duże koszty utrzymania lub wynajmu lokali, zbyt mała
liczba klientów korzystających z ofert lokalnych przedsiębiorstw, ubóstwo potencjalnych
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klientów. Na kondycję lokalnych przedsiębiorców wpływają również niskie dochody
mieszkańców wpływające na kształt i zakres lokalnego rynku zbytu.
W świetle danych Narodowego Spisu Powszechnego 2011 udział wyjeżdzających z gminy
Józefów do pracy w innych miejscowościach w liczbie zatrudnionych jest stosunkowo wysoki
(biorąc pod uwagę fakt, że jest to gmina miejsko-wiejska, w której to ze względu na miasto
liczba miejsc pracy jest znacznie większa niż w przypadku gmin wiejskich). W przypadku
analizowanej gminy udział wyjeżdżających do pracy poza gminę w liczbie zatrudnionych
kształtuje się na poziomie 40-50%. Z jednej strony świadczy to o złej kondycji lokalnego rynku
pracy – zbyt mała liczb ofert pracy w stosunku do istniejącego zapotrzebowania. Z drugiej
natomiast daje pozytywny sygnał w zakresie chęci podejmowania przez ludność zatrudnienia
poza miejscem zamieszania. Bez wątpienia na spory udział dojeżdżających do pracy poza
granicami gminy ma bliskie położenie większych ośrodków miejskich – Zamościa (ok. 38 km),
Biłgoraja (ok. 35 km), Tomaszowa Lubelskiego (ok. 30 km).
Mapa 8 Udział wyjeżdżających do pracy w liczbie zatrudnionych w 2011 r. (NSP 2011)

Źródło: Na podstawie: Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd
Statystyczny, Warszawa 2014
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Brak wystarczającej liczby miejsc pracy powoduje konieczność poszukiwania jej w poza
granicami gminy i zniechęcająca do osiedlania się na jej terenie. Stanowi to poważną barierę
w rozwoju nie tylko obszaru rewitalizacji, lecz całej gminy. Dodatkowo konieczność emigracji
w celach zarobkowych jest przyczyną szeregu innych problemów społecznych, takich jak np.:
rozluźniające się więzi rodzinne, rozbicie rodzin wielopokoleniowych, pozostawianie bez opieki
najstarszych członków rodziny. Wśród problemów zgłaszanych przez mieszkańców podczas
konsultacji społecznych bardzo silenie akcentowano problem tzw. „eurosierot”. Cześć
z mieszkańców obszaru rewitalizacji zdecydował się na dłuży pobyt poza granicami kraju
w celach zarobkowych. W sytuacji takiej cierpią całe rodziny – dochodzi do rozpadu związków
małżeńskich, przekazywane są nieprawidłowe wzorce rodzinne, dzieci pozostając często pod
opieką jednego z rodziców lub dziadków mają trudności w nauce, są nieakceptowane
w środowisku rówieśniczym, mają problemy emocjonalne. Jako przyczynę ograniczającą
inicjatywę mieszkańców w zakresie prowadzenia własnego biznesu, wskazywali oni głównie
brak przekonania i wiary we własne możliwości (strach przed procedurami, przepisami).

WNIOSEK 13

Najistotniejszym warunkiem polepszenia sytuacji mieszkańców
obszaru rewitalizacji jest stworzenie nowych miejsc pracy.
Niezwykle ważne jest również wsparcie lokalnej społeczności
w zakresie rozwoju zawodowego i podejmowania inicjatyw
przedsiębiorczości. W kontekście tym szczególnie istotne wydaje
się być kształcenie mieszkańców z uwzględnieniem potrzeb
lokalnego rynku pracy oraz lokalnych potencjałów.
W celu rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji rekomenduje
się wykorzystanie jego bezsprzecznego potencjału turystycznego,
kulturowego i historycznego, a także lokalnych zasobów
naturalnych (kamieniołom). Ważną role w tym zakresie może
również odgrywać obecna produkcja rolno-spożywcza

1.2.3.2 SFERA ŚRODOWISKOWA
Wytyczne20 wskazują, że wśród negatywnych zjawisk środowiskowych należy
w szczególności rozpatrzyć (1) przekroczenie standardów jakości środowiska oraz (2)
obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska.
Na etapie diagnozowania sytuacji gminy Józefów, ze względu na brak punktów
monitoringowych jakości powietrza, nie było możliwości pozyskania dokładnych danych dla
poszczególnych obszarów referencyjnych. W związku z tym analiza niniejszego obszaru
została oparta o dane udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Lublinie. W ich świetle wśród obszarów, gdzie w 2015 roku odnotowano przekroczenia
benzo/a/piernu w pyle zawieszonym PM10 znajduj się przede wszystkim centralna części
gminy obejmująca miasto Józefów. Poza tym przekroczenie dopuszczalnych normy stężeń
wyżej wymienionego zanieczyszczenia odnotowano również w zakresie małej części

20

„Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na latach 2014-2020”
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miejscowości Borowina i Stanisławów. Zgodnie z informacjami WIOŚ w Lublinie główną
przyczyną przekroczeń jest emisja z niskich emitorów związana z ogrzewaniem budynków.
Z tego względu stężenia benzo/a/piernu charakteryzuje wyraźna sezonowa zmienność
i zależność od zapotrzebowania na ciepło od ogrzewania domów. W związku z powyższym
problem złej jakości powietrza koncentruje się w przeważającej mierze w obrębie miasta
w wyniku nagromadzenia zabudowy mieszkaniowej, która ogrzewana jest w głównie za
pomocą indywidualnych palenisk.
Mapa 9 Przekroczenie benzo/a/pirenu na obszarze gminy Józefów

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Przeważająca część obszaru rewitalizacji znalazła się w 2015 roku w terenie przekroczeń
benzo/a/piernu w pyle zawieszonym PM10. Teren przekroczeń obejmował całość południowowschodniej i południowej części oraz znaczną część (około 80%) zachodniej części obszaru
rewitalizacji. Bez wątpienia na taki stan rzeczy ma charakter zwartej zabudowy obszaru
rewitalizacji.

Źródło: WIOŚ w Lublinie

Na terenie miasta występują zanieczyszczenia atmosfery pyłami i gazami znacznie większe
niż na otaczających terenach wiejskich. W szczególności uciążliwe są emitory niskie, w zwartej
zabudowie. Wśród największych zagrożeń dla powietrza znajduje się również transport
odbywający się drogami wojewódzkimi nr 849 Zamość-Jacnia-Józefów-Wola Obszańska i 853
Majdan Nowy - Tomaszów Lubelski, które przecinają się we wschodniej części miasta
znajdującej się w obszarze rewitalizacji. Ruch odbywających się po nich jest uciążliwy dla
zabudowy istniejącej wzdłuż tych dróg i w związku z tym znajdującej się w zasięgu
oddziaływania toksycznych składników spalin.
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Mapa 10 Sieć dróg oraz linii kolejowych przebiegających przez teren gminy Józefów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj

Zgodnie z danymi pozyskanymi podczas Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku średnie
dobowe natężenie pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 849 na odcinku Jacnia - Józefów
wyniosło 1801 poj./dobę, natomiast na odcinku Józefów – Łukowa 1023 poj./dobę. W zakresie
obydwu odcinków samochody stanowiły ponad 85% wszystkich pojazdów. Nieco większe
natężenie ruchu odnotowano na drodze wojewódzkiej 853. Na odcinku Aleksandrów –
Józefów średnie dobowe natężenie pojazdów wyniosło 2 122 poj./dobę (w tym 81% stanowiły
samochody osobowe), natomiast na drodze Józefów – Ciotusza odnotowano ruch na poziomie
2 301 poj./dobę (w tym 86% stanowiły samochody osobowe).21
W świetle danych Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitorowania
realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” zabudowa w obszarze
rewitalizacji wymaga w wielu przypadkach usunięcia elementów azbestowych.
Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych
w powietrzu. Szczególną cechą azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance
płucnej w ciągu całego życia. Zmiany chorobowe mogą pojawić się po kilku lub nawet
kilkudziesięciu latach. Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową,
z wdychanym powietrzem, i w niewielkim tylko stopniu przez skórę i z układu pokarmowego.
Źródłem narażenia, prócz zanieczyszczonego powietrza, może być woda, do której azbest
trafia z gleb zanieczyszczonych azbestem. Jak wskazują liczne badania kontakt z azbestem
stanowi przyczynę wielu chorób, m.in.: azbestozę, raka płuc, raka oskrzeli oraz raka opłucnej
zwanego międzybłoniakiem. Wdychający włókna częściej chorują też na inne nowotwory raka żołądka, krtani, nerek, jelit, trzustki, jajnika oraz chłoniaki. Poniżej zaprezentowano mapę
21

https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015
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prezentującą działki w obrębie miasta Józefów, na których znajdują się wyroby azbestowe
wymagające usunięcia.
Mapa 11 Działki z wyrobami azbestowymi według stopnia pilności usunięcia w mieście Józefów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://esip.bazaazbestowa.gov.pl/geoserwis.html

Zdiagnozowanym problemem obszaru rewitalizacji jest również postępująca degradacja
obszarów zielonych – w szczególności chodzi tutaj o Dolinę Nepryszki, która dotychczas
utrzymywana jest w stanie naturalnym. Jednocześnie niekontrolowany ruch turystyczny w jej
obszarze powoduje stopniowe pogarszanie terenu stanowiącego bezsprzeczne bogactwo
naturalne obszaru rewitalizacji.
Problemem w zakresie sfery środowiskowej jest świadomość mieszkańców obszaru
rewitalizacji, która jest niewystarczająca. Pozytywnym w tym zakresie zjawiskiem jest wzrost
świadomość mieszkańców w zakresie korzyści płynących ze stosowania OZE. Choć nie bez
znaczenia w tej kwestii pozostaje czynnik ekonomiczny (zmniejszenie kosztów zakupu
nośników energii). Nadal jednak mała jest świadomość w zakresie proekologicznych
i proklimatycznych postaw w życiu codziennym (np. nawyki w zakresie korzystania z energii
elektrycznej). Niewystarczająca jest również wiedza w zakresie efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych.
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Mając na względzie charakter gminy oraz określone cele jej rozwoju
niezbędne jest podjęcie interwencji w zakresie przedsięwzięć
(zarówno inwestycyjnych i nieinwestycyjnych) prowadzących do
ochrony cennych i unikatowych obszarów, stanowiących
bogactwo nie tylko lokalne, lecz również całego regionu.
Na obszarze rewitalizacji rekomenduje się dalszą realizację
przedsięwzięć umożliwiających dostęp gospodarstwom domowym
do stosunkowo drogich instalacji odnawialnych źródeł energii.
Tego rodzaju inwestycje pozytywnie oddziaływają na stan
środowiska przyrodniczego i zdrowie mieszkańców, jak również na
poprawę warunków ich życia (np. likwidacja uciążliwości
związanych z dotychczasowym systemem pozyskiwania energii
cieplnej czy elektrycznej). Pozostają także nie bez znaczenia dla
potencjału turystycznego obszaru oraz sytuacji gospodarczej –
wygenerowane w budżetach domowych (w związku ze
zmniejszeniem ilości nośników energii) oszczędności mogą zostać
wykorzystane na lokalnym rynku zbytu.
Równie niezbędne jest przeprowadzenie działań mających na celu
podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym
w szczególności dzieci i młodzieży oraz kształtowanie
prawidłowych nawyków wobec środowiska naturalnego.

1.2.3.3 SFERA PRZESTRZENNO-FUNCJONALNA
Wytyczne wskazują, że wśród negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych należy
przeanalizować m.in. (1) niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną
i społeczną lub jej zły stan techniczny, (2) brak dostępu do podstawowych usług lub ich niską
jakość, (3) niedobór lub niską jakość terenów publicznych.
Istniejąca na obszarze rewitalizacji infrastruktura wodociągowa jest wystarczająca i w pełni
zaspokaja potrzeby zamieszkującej ludności. Niemal wszyscy mieszkańcy posiadają dostęp
do bieżącej wody. Nieco gorzej kształtuje się sytuacja w zakresie kanalizacji sanitarnej.
Z pośród 22 ulic obszaru rewitalizacji do kanalizacji sanitarnej dostęp ma przeważająca część
mieszkańców 17 z nich. Poza tym 13 gospodarstw domowych (ul. Armii Krajowej – 2,
ul. Zielona – 3, ul. Źródlana - 8) wykorzystuje przydomowe oczyszczalnie ścieków.
W zakresie gospodarstw domowych, które nie posiadają dostępu do kanalizacji sanitarnej czy
przydomowych oczyszczalni ścieków, nieczystości gromadzone są w zbiornikach
bezodpływowych, a następnie odwożone przez wozy asenizacyjne do oczyszczalni ścieków.
Zdiagnozowanym problemem sfery przestrzenno-funkcjonalnej jest brak kanalizacji w obrębie
ulic: Armii Krajowej, Papiernika, Przemysłowej, Usługowej i Krótkiej.

Analiza rozmieszczenia istniejących na obszarze rewitalizacji obiektów podstawowych usług
tj. przedszkoli, szkół, obiektów ochrony zdrowia czy też kultury, nie wskazuje na brak dostępu
do tychże obiektów. Wielkość i standard znacznej części z nich (po ich modernizacji,
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rozbudowie, przekształceniach funkcjonalnych) w pełni odpowiada potrzebom obsługi
mieszkańców nie tylko obszaru rewitalizacji, lecz całej gminy (obszar rewitalizacji pełni funkcję
ośrodka administracyjno-usługowego nie tylko miasta, lecz całej gminy). Poziom
świadczonych usług publicznych jest oceniany jako bardzo dobry. Jednocześnie w obszarze
tym funkcjonują obiekty (Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące), które będą wymagały
przedefiniowania i nadania im nowych funkcji.
W obszarze rewitalizacji zdiagnozowano problemy w zakresie niskiej jakości terenów
publicznych. Wśród obszarów wymagających w szczególności podjęcia interwencji znajduje
się Dolina Nepryszki - ok. 11 ha powierzchni na działkach 12/9, 15, 60/1 ark. m. 4 i 24/1 ark.m.2
oraz teren przyległy do bazy SKR na działce 16/1 ark.m.3 o areale 0,3326 ha.
Artykułowane przez mieszkańców potrzeby w zakresie sfery przestrzenno-funkcjonalnej
dotyczą m.in. skanalizowania ruchu samochodów, wyznaczenia miejsc do parkowania, ale
nade wszystko uczynienia z doliny rzeki Nepryszki miejsca przyjaznego do spędzania wolnego
czasu. Obecnie dolina jest utrzymywana w stanie naturalnym. Dostępny teren nad rzeka
Nepryszką stanowi zieleń nie urządzoną, bez możliwości rekreacji. Mieszkańcy zwracają
szczególną uwagę na potrzebę zadbania o stan zagospodarowania terenu, zapanowania nad
niekontrolowanym ruchem kołowym, nieładem parkingowym, dewastacją przestrzeni, złymi
warunkami sanitarnymi. Dla wszystkich użytkowników niezwykle istotna jest również potrzeba
zapewnienia poczucia bezpieczeństwa w rejonie zbiornika. Głównym problemem w tym
zakresie jest niedostatecznie wyeksponowany i zagospodarowany obszar dziedzictwa
naturalnego w rejonie rzeki. Brakuje tutaj większej ilości ogólnodostępnych miejsc
przystosowanych do wypoczynku. Infrastruktura istnieje tutaj jedynie w podstawowym
zakresie. Poza tym skoncentrowany sezonowo ruch turystyczny powoduje chaos
komunikacyjny. Samochody rozjeżdżają nieutwardzone nawierzchnie i niszczą zieleń. Miejsca
postojowe wybierane są w sposób niekontrolowany. Często kierowcy pozostawiają auta nie
szanując przyrody i potrzeb współużytkowników, nierzadko powodując blokady. Istniejący stan
powoduj, że odbiór estetyczny miejsca jest obniżony. Poza tym teren nie jest częściowo
monitorowany, co znacząco zmniejsza poziom bezpieczeństwa użytkowników. Niska jakość
przestrzeni publicznych decyduje o obniżeniu jakości życia i atrakcyjności miasta dla
mieszkańców i przyjezdnych.
Istniejące w obszarze rewitalizacji rozwiązania komunikacyjne są adekwatne do potrzeb
i możliwości obszaru. W granicach miasta z uwagi na małe odległości (z najodleglejszych
punktów miasta do centrum odległość wynosi ok. 2-2,5 km, do 20 min marszu), nie występuje
potrzeba organizacji komunikacji publicznej. Sieć dróg rowerowych na analizowanym
obszarze nie tworzy spójnego systemu. Dłuższe i krótsze odcinki ścieżek rowerowych
w większości nie łącza się ze sobą w kompletną sieć.
Wśród problemów obszaru rewitalizacji w zakresie analizowanej sfery znajdują się również:
• niedostosowanie zbiornika wodnego (znajdującego się w południowo-zachodniej części
obszaru rewitalizacji) do potrzeb wędkarzy- systematyczne eksploatowanie zbiornika
powoduje ciągłe podwyższanie się jego brzegów, co utrudnia wędkowanie;
• na obszarze rewitalizacji co jakiś czas wycinane są drzewa i krzewy, co w przyszłości
może grozić zmniejszaniem się obecnie istniejących terenów zielonych.
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Należy podejmować inicjatywy prowadzące do poprawy estetyki
i funkcjonalności zdegradowanych przestrzeni publicznych.
Zarówno dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, jaki i jego
atrakcyjności niezwykle istotne jest przywracanie im wartości
użytkowej.

1.2.3.4 SFERA TECHNICZNA
W świetle wytycznych22 obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także
niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można
wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej
dodatkowego jednego negatywnych zjawiska. Wśród katalogu takich zjawisk znalazły się
również zagadnienia techniczne, w szczególności: degradacja stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań
technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,
w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
Niemal cały obszar rewitalizacji jest istotną koncentracją przestrzenną budynków w stanie
technicznym wymagającym nakładów finansowych. Dotyczy to zarówno budynków
mieszkalnych, jak i części z budynków użyteczności publicznej.
Zabudowa mieszkaniowa na obszarze rewitalizacji charakteryzuje się wysokim
zapotrzebowaniem energetycznym, zwłaszcza na energię do ogrzewania. Zgodnie
z danymi udostępnionymi przez GUS, zewidencjonowana tu zabudowa mieszkalna,
w znaczącej mierze powstała przed 1989 r. – około 76% wszystkich budynków mieszkalnych.
Na obszarze rewitalizacji, podobnie jak na obszarze całego miasta Józefów, nie funkcjonują
scentralizowane systemy ogrzewania. Zaopatrzenie w ciepło obiektów mieszkalnych odbywa
się w sposób indywidualny poprzez lokalne lub indywidualne źródła ciepła, zasilające
poszczególne obiekty. Wielkość emisji z tych źródeł wykazuje dużą zmienność sezonową,
związaną z okresem grzewczym. Indywidualne systemy grzewcze często nie spełniają
wymogów ochrony środowiska i przyczyniają się do niskich emisji – najsilniej wpływających na
jakość powietrza zarówno w obszarze rewitalizacji, jak i mieście. Poza tym wysoki udział
starych budynków pociąga za sobą wiele konsekwencji, np. konieczność dostosowania
technicznych parametrów zabudowy do współczesnych wymagań użytkowników. Szczególny
problem stanowi dostosowania do potrzeb osób starszych, o ograniczonej sprawności
fizycznej.
Na obszarze rewitalizacji znajdują się 11 budynków użyteczności publicznej będących
własnością gminy- Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury, Samorządowy
22

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na latach 2014-2020
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Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną, Przedszkole Samorządowe,
Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztat Terapii Zajęciowej, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Remizo-świetlica OSP, Urząd Miejski, Pawilon Geoturystyczny oraz Ośrodek
Zdrowia. Wszystkie zlokalizowane są w jego centralnej części. W zakresie przeważającej
części budynków stan techniczny oraz funkcjonujące w ich ramach rozwiązania, umożliwiające
efektywne z nich korzystanie w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony
środowiska, są wystarczające i zadowalające. Spora część z wyżej wymienionych budynków
została w ostatnich latach poddana pracom remontowym, modernizacyjnym
i termomodernizacyjnym. Dodatkowo w 2015 roku 4 budynki (Miejska Bibliotek Publiczna,
Miejski Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa, Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztat
Terapii Zajęciowej) wyposażono w kolektory słoneczne do przygotowywania ciepłej wody
użytkowej. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że 3 budynki użyteczności
publicznej znajdujące się w obszarze rewitalizacji to budynki charakteryzujące się wysoką
energochłonnością, które wymagają podjęcia szybkiej interwencji – przeprowadzenia
głębokich prac termomodernizacyjnych. Chodzi tutaj o:
•
•
•

Samorządowy Zespół Szkół – ul. Broniewskiego 14,
Przedszkole Samorządowe – ul. Broniewskiego 10,
Ośrodek Zdrowia – ul. Kościuszki 54.

Poza tym budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej wymaga dostosowania do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Nie dość korzystnie wygląda także sytuacja w zakresie budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury, którego potencjał nie jest do końca wykorzystywany. Poza tym
ograniczenia architektoniczne obniżają dostępność oferty kulturalnej dla wszystkich
zainteresowanych - budynek MBP może pomieścić max. 40 osób, natomiast budynek MOK
wg użytkowników jest w złym/ bardzo złym stanie technicznym i wymaga modernizacji.
Dodatkowo brak zagospodarowania terenu wokół w/w kluczowych instytucji kultury
uniemożliwia organizację różnorodnych form aktywizacji, wypoczynku i obcowania z kulturą
na świeżym powietrzu, znacząco ograniczając zakres działalności tychże instytucji. Braki
w podstawowym wyposażeniu, sprzętowe i długo eksploatowane urządzenia znacząco
obniżają efektywność działania placówek objętych inwestycją, mogą stwarzać zagrożenie dla
zdrowia użytkowników, znacząco ograniczają jakość i zakres proponowanej oferty kulturalnej.
Brak sceny widowiskowo-kinowej uniemożliwia realizację wystarczającej liczby koncertów,
festiwali, przedstawień itp., które mogłyby być skierowane do szerszego grona odbiorców.
Jednym z mierników obrazujących problem braku rozwiązań umożliwiających efektywne
korzystanie z obiektów mieszkalnych w zakresie ochrony środowiska może być wskaźnik
obrazujący udział gospodarstw domowych korzystających z odnawialnych źródeł energii. Bez
wątpienia tego rodzaju instalacje wpływają nie tylko na podniesienie jakości życia lokalnej
społeczności, lecz również pozytywnie oddziaływają na stan środowiska naturalnego.
W świetle danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Józefowie na obszarze rewitalizacji
109 gospodarstw domowych wyposażonych jest w instalacje odnawialnych źródeł energii kolektory słoneczne do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. W związku z tym zaledwie
nieco ponad 20% gospodarstw domowych wykorzystuje ekologiczne rozwiązania OZE.
Obszar rewitalizacji w Józefowie to zarazem obszar skupiający najwięcej obiektów dziedzictwa
materialnego i niematerialnego miasta. Znajdują się tutaj zarówno zabytki wpisane do rejestru
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zabytków województwa lubelskiego (kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP z wyposażeniem wnętrza, mur cmentarza kościelnego, kapliczki, brama (A/30),
dawna bożnica (A/437), jak i te, które objęte są gminną ewidencją zabytków (ratusz zbudowany w II połowie XVIII w., dom Ludowy - murowany, dwukondygnacyjny, kryty
dachówki, szkoła- budynek siedmioklasowej szkoły został zaprojektowany w 1935 roku,
synagoga została zbudowana początku XIX wieku w miejscu wcześniejszej, drewnianej
synagogi, która spłonęła w 1850 r., pozostałości zabudowy przyrynkowej – murowany
budynek, znajduje się w miejscu pierwszego, drewnianego ratusza, pomnik w rynku
upamiętniający wydarzenia z 1863 roku oraz bohaterów II wojny światowej, wykonany wg
projektu Adama Grochowicza). Stanowi to ogromny potencjał dla kompleksowej rewitalizacji.
Stan substancji zabytkowej jest bardzo zróżnicowany. Część zabytków została poddana mniej
lub bardziej kompleksowym pracom remontowym. Wszystkie te nieruchomości należą do
instytucji wyznaniowych, państwowych lub samorządowych – tj. podmiotów, które mają
potencjał, aby sięgać po środki finansowe na przeprowadzenie pełnego zakresu prac
renowacyjnych.

WNIOSEK 16

Mając na względzie zarówno jakość życia lokalnej społeczności
obszaru rewitalizacji, jak i atrakcyjność ternu dla potencjalnych
mieszkańców, należy kontynuować inicjatywy w zakresie
rozbudowy i ulepszania istniejącej infrastruktury technicznej.

1.2.3.5 POTENCJAŁY OBSZARU REWITALIZACJI
Ostatnia część diagnozy koncentruje się na potencjałów obszaru rewitalizacji - zasobów
i możliwości, które mogą przyczynić się do rozwiązywania wskazanych problemów. Analiza
dotyczy przede wszystkim potencjałów lokalnych (umiejscowionych w granicach obszaru),
jednakże w niektórych przypadkach o potencjale obszaru decydują także instytucje czy
zjawiska ogólnomiejskie.
Poniżej zaprezentowano w sposób syntetyczny wyniki przeprowadzonej, w zakresie
potencjałów obszaru rewitalizacji, analizy:
•

•

KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI – pomimo zmniejszającej się stale liczby mieszkańców
gminy, liczba mieszkańców miasta Józefów nie ulega spadkowi. Jednocześnie obszar
rewitalizacji zamieszkiwany jest przez coraz większą liczbę osób starszych, co będzie
miało wpływ na konieczność jego dostosowania do ich potrzeb. Z drugiej strony grupa ta
stanowi o rozwoju nowych usług i funkcji, które mogą nadać nowe impulsy rozwojowe
całemu miastu.
KADRY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH – bez wątpienia niezwykle istotnym potencjałem
gminy jest doświadczona kadra Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek
organizacyjnych (m.in. MOK, MOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztat
Terapii Zajęciowej). Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie
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•

•

•

•

•

•

pozyskiwania środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych), jak i realizacji
szerokiego wachlarza przedsięwzięć (projektów i programów) służących przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu mieszkańców. Poza tym instytucje kultury w Józefowie
organizują cyklicznie różnego typu wydarzenia i spotkania nawiązujące do dziedzictwa
miasta i gminy. W ramach podejmowanych działań umiejętnie łączone są aspekty kultury,
edukacji i polityki społecznej.
INSTYTUCJE I OBIEKTY PUBLICZNE – na obszarze rewitalizacji umiejscowione są
kluczowe w skali całej gminy instytucje i obiekty publiczne (m.in. placówki oświatowe,
MCK, MBP, UM). I jako takie stanowią one centra kultury i życia społecznego. W ich
ramach niebagatelne znaczenie pełnią ośrodki wsparcia, które rozszerzają ofertę pomocy
społecznej poza standardowy zakres. Na obszarze rewitalizacji działa kilka ośrodków
wsparcia (m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztat Terapii Zajęciowej, Dzienny
Dom Senior-Wigor), które kierują swoją ofertę do różnych grup mieszkańców.
AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA – obszar rewitalizacji jest już obecnie obszarem dużej
aktywności obywatelskiej - wzięto pod uwagę ilość organizacji pozarządowych, które
pełną ważną funkcję w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i aktywizowaniu
jednostek na rzecz społeczności. Potencjał ten jest już na tym etapie zauważalny i będzie
stanowił punkt wyjścia do planowania dalszych działań w obszarze. Gmina posiada
bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu spółdzielni socjalnych.
POTENCJAŁ KULTUROWY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – kapitał ten to
w przypadku obszaru rewitalizacji w szczególności zasób chronionego dziedzictwa
kulturowego (obszar skupia większość obiektów zabytkowych miasta), a także kapitał
tkwiący w mieszkańcach obszaru. Józefów cieszy się bogatą historią, która pozostawiła
nie tylko zabytki materialne, ale również szerokie dziedzictwo niematerialne zachowane
w zwyczajach, kulturze i przekazach mieszkańców miasta. Do rozwoju oraz pełnego
wykorzystania tego potencjału konieczne jest wzmocnienie roli dziedzictwa w budowaniu
spójności społecznej oraz wzmocnienie znaczenia kultury w rozwoju społecznogospodarczym.
POTENCJAŁ NATURALNY I TURYSTYCZNO-REKREACYJNY – gmina Józefów należy
do gmin o bardzo dużym potencjale turystyczno-rekreacyjnym. Od wielu lat czyni starania,
aby dołączyć do grona najciekawszych miejsc na turystycznej mapie województwa
lubelskiego. Istniejące w obszarze obszaru rewitalizacji „zasoby naturalne”- mowa tutaj
głównie o Dolinie Nepryszki - choć wymagają podjęcia kosztownych działań, stanowią
o ogromnym potencjale obszaru rewitalizacji - mają duże znaczenie dla kontunuowania
budowy marki Józefowa jako miasta atrakcyjnego turystycznie, z szeroką ofertą dla
mieszkańców i przyjezdnych. Niezaprzeczalnym potencjałem jest unikatowy charakter
miasta – potencjał do istotnego wzrostu ruchu turystycznego.
POTENCJAŁ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – potencjał ten to działające w obszarze
podmioty gospodarcze, szczególnie mikroprzedsiębiorstwa. Bardzo istotne jest
dotychczasowe nabyte doświadczenie rynkowe oraz gotowość do podejmowania ryzyka.
To elementy kapitału ludzkiego, które najtrudniej byłoby wytworzyć od zera.
POTENCJAŁ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH - w granicach obszaru rewitalizacji
znajdują się przestrzenie publiczne z bardzo dużym potencjałem. Niezwykle ważną role
odgrywa tutaj park miejski w Józefowie, który został podany gruntownej rewitalizacji
w ramach trzyetapowego projektu realizowanego w latach 2012 – 13 przy współudziale
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środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach PROW na lata 2007-2013. W chwili obecnej jest on miejscem przyciągającym
nie tylko turystów i mieszkańców całego miasta, ale stanowi również arenę dla różnego
rodzaju orgaznizowanych wydarzeń kulturalnych i społecznych.
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