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WSTĘP
Sporządzone opracowanie ma na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego
i zaproponowanie obszaru do rewitalizacji, zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na latach 2014-2020”, „Zasadami programowania,
wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim” oraz Regulaminu konkursu
dotacji na wsparcie gmin miejskich i miejsko-wiejskich z województwa lubelskiego w zakresie
przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji.
Zakres terenowy opracowania obejmuje obszar gminy miejsko-wiejskiej Józefów,
o powierzchni 126, 5 km2. Analizy zmierzające do ustalenia zasięgu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wykonano dla całego obszaru gminy.
Zakres problemowy obejmuje zagadnienia dotyczące 5 obowiązkowych sfer (społecznej,
gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej), w ramach których
wykonano szczegółową, wieloczynnikową diagnozę obszaru gminy pod kątem potrzeby
działań rewitalizacyjnych.
Przedstawiony dokument składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera charakterystykę
gminy. Druga cześć skupia się na wskazaniu metodologii wyznaczania obszaru
zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji, prezentacji zastosowanych wskaźników oraz wskazaniu na terenie
gminy Józefów granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Wykonane opracowanie przygotowano w oparciu o zapisy „Wytycznych w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na latach 2014-2020” z dnia 2 sierpnia 2016 r.
Zgodnie z wytycznymi rewitalizacja rozumiana jest jako kompleksowy proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania
całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz
gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące
interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki,
skoncentrowane
terytorialnie
i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego
obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest
procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców,
organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego
procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące
wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie
(poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami
sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z
dokumentów
strategicznych
1
i planistycznych).
Pierwszym krokiem niezbędnym do podjęcia działań rewitalizacyjnych jest wyznaczenie
obszaru zdegradowanego, na
którym zidentyfikowano stan kryzysowy. W świetle
wytycznych stan kryzysowy spowodowany jest koncentracją negatywnych zjawisk
1
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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
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).2
Wytyczne dopuszczają by obszar zdegradowany był podzielony na podobszary, w tym
podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na
każdym z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.
Po wyznaczeniu obszaru zdegradowanego gmina wyznacza obszar rewitalizacji,
obejmującego 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. Obszar rewitalizacji nie może być większy
niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców
gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary
nieposiadające ze sobą wspólnych granic. 3

2
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1. DIAGNOZA STANU ISTNEJĄCEGO
1.1 POŁOŻENIE 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

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),
Rzeszów-Jasionka (około 105 km) oraz Kraków-Balice (około 280 km). Miasto Józefów
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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
Długi-Kąt (Sołectwo Siedliska), Stanisławów (Sołectwo Stanisławów),Szopowe (Sołectwo
Szopowe), Tarnowola (Sołectwo Tarnowola).

1.2

PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO

Gmina Józefów położona jest na granicy dwóch krain geograficznych: Równiny Biłgorajskiej,
wchodzącej w skład makroregionu Kotlina Sandomierska – część południowa gminy oraz
Roztocza Środkowego tomaszowskiego (makroregion Roztocze) – część północna. Te dwie
krainy oddzielone są od siebie wysoką Krawędzią Roztocza.4
Powierzchnia Roztocza Środkowego zbudowana jest z mioceńskich piaskowców oraz
wapieni litoamniowych, wśród których biegną podłużne doliny rzeczne. Na omawianym
obszarze występują rozległe, spłaszczone wierzchowiny i ostańcowe wzgórza zbudowane
z trzeciorzędowych wapieni. Charakterystyczną cechą tych terenów są również suche
doliny, rozległe piaszczyste wydmy, wąwozy i jary o stromych zboczach. Na terenie gminy
Józefów występują utwory kredowe trzeciorzędowe (utwory wapienne: wapienie serpulowe
i litotamionwe, zlepieńce oraz piaskowce) i czwartorzędowe tj. utwory piaszczyste i pylaste.
Po epoce lodowcowej pozostały głazy narzutowe, piaski lodowcowe oraz lessy eoliczne.
Doliny rzek wypełniają osady holoceńskie: torfy, namuły i mady. Południowo-zachodnia
część gminy znajdują się w obrębie Równiny Biłgorajskiej. Jest to piaszczysta równina
pochylona w kierunku zachodnim, na której występują piaski czwartorzędowe. Wysokości
bezwzględne na terenie gminy wahają się od 205 m n.p.m. do 346 m n.p.m.5
Analizowany obszar cechuje się licznymi walorami i zasobami środowiska, przyrody
i krajobrazu. W obrębie gminy Józefów znajduje się:
Roztoczański Park Narodowy - w gminie znajduj się jedynie fragment parku (180 ha)
wysunięty najdalej na zachód;
Otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego - w obrębie gminy leży południowa część
otuliny,
Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej - na terenie gminy park zajmuje 4400 ha
powierzchni,
Otulina Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

4
5
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Poza tym na terenie gminy zlokalizowane są tereny włączone do sieci obszarów
objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej – Natura 2000:
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Solska” (PLB 060008) - na terenie
gminy Józefów 3811,3ha;
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Roztocze” (PLB060012) – na terenie gminy
znajduje się 8842,5 ha;
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Uroczyska Puszczy Solskiej” (PLH060034) .

1.3

DZIEDZICTWO KULTUROWE

1.3.1 RYS HISTORYCZNY
Józefów Biłgorajski został założony na gruntach wsi Majdan Nepryski, przez ordynata
Tomasza Józefa Zamoyskiego w dniu 3 grudnia 1725 roku i był ostatnim (dziesiątym)
miastem powstałym w obrębie Ordynacji Zamojskiej. Przywilej lokacyjny miasta Józefowa
został przygotowany już w 1715 roku. Według niego miasto miało być lokowane na prawie
magdeburskim.
Tomasz Zamoyski chciał, by nowe miasto stało się centrum handlowym,
administracyjnym i usługowym, dlatego ustanowił 2 dni targowe oraz 4 jarmarki.
W Józefowie rozwijało się głównie rzemiosło, sitarstwo, a także kamieniarstwo. Wkrótce po
wydaniu przywileju lokacyjnego rozpoczęto w Józefowie budowę domów, ratusza i kościoła
parafialnego. Prace miały największe nasilenie w latach 1726–1728. W połowie XVIII wieku
Józefów był centrum klucza dóbr Ordynacji Zamojskiej, do którego, oprócz miasta, należało
osiem wsi.
Od 1772 do 1776 roku miasto znalazło się w zaborze austriackim. Po trzecim rozbiorze, do
1809 roku, Józefów znajdował się ponownie w granicach austriackich, potem tereny
włączono do Księstwa Warszawskiego. W 1815 roku Józefów znalazł się w Królestwie
Polskim.
W czasie powstania listopadowego ludność Józefowa włączyła się w działania powstańcze.
W Józefowie miał swoją siedzibę sąd wojenny, którego jurysdykcji podlegały wszelkie
sprawy związane z przeciwdziałaniem walce powstańczej, rozstrzygał też w przypadkach
dezercji chłopów. Mieszkańcy Józefowa brali także udział w walkach w czasie powstania
styczniowego. Pod Józefowem odbyła się jedna z pierwszych potyczek z Kozakami (24
stycznia 1863 roku). Na tym terenie walczyły oddziały płk. Leona Czechowskiego, Marcina
Borelowskiego, gen. Antoniego Jeziorańskiego. Kiedy oddział Borelowskiego został
zaatakowany przez wojska rosyjskie (24 kwietnia 1863 roku) w walce polegli: Gustaw
Wasilewski – komisarz województwa lubelskiego, ks. M. Żółtowski – kapelan obozowy oraz
Mieczysław Romanowski – poeta. Imię Mieczysława Romanowskiego nosi dziś Szkoła
Podstawowa w Józefowie. Po powstaniu styczniowym i utracie (w dniu 24 grudnia 1869
roku) prawa miejskiego, Józefów przestał się prężnie rozwijać. Dopiero w okresie
międzywojennym nastąpił wzrost liczby ludności, z czego większość stanowili Żydzi.
W połowie XVIII wieku w Hamerni, położonej niedaleko Józefowa, działała huta miedzi
wytwarzająca przedmioty głównie dla przemysłu spożywczego oraz papiernia.
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W latach 1820–1841 nastąpił rozkwit papierni, głównie dzięki nowo powstałej drukarni
hebrajskiej, wykorzystującej produkowany tutaj papier. Drukarnia została założona przez
rodzinę Waksów prawdopodobnie około 1820 roku. W Józefowie zajmowano się także
obróbką kamieni młyńskich i browarnych oraz wyrabiano kamień na nagrobki
pozyskiwany z pobliskiego kamieniołomu.
Miasto było często nawiedzane przez pożary. W 1815 roku pożar strawił siedem domów,
w 1818 roku spłonął ratusz, a 1850 roku synagoga. W 1883 roku spłonęła również
papiernia. W latach 1853–1855 Józefów nawiedziła epidemia cholery, w wyniku której zmarło
około 200 osób.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego w Józefowie zajmowano się głównie
handlem. Działały tu między innymi Oddział Związku Kupców Żydowskich
i Stowarzyszenie Spółdzielni Spożywców „Jedność”. Sklep spożywczy spółdzielni działał
w Domu Ludowym usytuowanym przy rynku. Ludność Józefowa utrzymywała się
z rzemiosła, przemysłu wydobywczego, rolnictwa i prac dorywczych.
Podczas II wojny światowej, w ramach likwidacji żydowskiego Józefowa, mieszkańców
mordowano na ulicach i w domach. W dniu 13 lipca 1942 roku 101 Batalion Policji
niemieckiej dokonał na Winiarczykowej Górze masowej egzekucji, mordując w ciągu jednego
dnia około 1500 Żydów. 1 czerwca 1943 roku hitlerowcy podjęli próbę pacyfikacji Józefowa,
zbombardowali miasto, ale zostali powstrzymani przez akcje oddziałów Armii Krajowej.
Miasto zostało wyzwolone przez Armię Czerwoną 24 lipca 1944 roku.
Józefów odzyskał prawa miejskie w 1988 roku. 6

1.3.2 URBANISTYKA
Układ urbanistyczny Józefowa Biłgorajskiego został oparty na planie otwartym. Jest to typ
założenia bez przedmieść, z centrum w postaci rynku. Rynek ma obecnie kształt
prostokąta jednak pierwotnie był założony na planie kwadratu o boku około 170 m
(wymiar 170 m podają w swoich opracowaniach Władysław Ćwik i Elżbieta Przesmycka.
Natomiast Jan Górak podaje, że bok rynku w Józefowie miał 173 m). Rynek został
zorientowany narożnikami do stron świata, z zamkniętą pierzeją południową.
Do II wojny światowej zabudowę przyrynkową stanowiły domy podcieniowe zwrócone
szczytami do rynku. Wykorzystane w Józefowie rozwiązanie określa się jako podcienia
gankowe. Większość z budynków posiadała szerokie sienie przejazdowe przebiegające
wzdłuż ich długości. Były to domy parterowe, niektóre posiadały mieszkalne poddasza.
Według Kazimierza Moszyńskiego typowe dla Józefowa były domy podcieniowe wsparte na
5 słupach. Większość domów podcieniowych była kryta dachami naczółkowymi, rzadziej
występowały dachy półszczytowe, dymnikowe i dwuspadowe. W 1860 roku
w Józefowie istniał tylko jeden budynek piętrowy. Kazimierz Moszyński pisał o nim:
„Najozdobniejszy jest budynek piętrowy w Józefowie, jego podcieniowe łuki zdradzają obce
wzory”. Domy murowane pojawiły się w Józefowie po 1818 roku. Były to dwa domy

6
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zbudowane dla majstrów pracujących w kamieniołomie oraz budynek
składowego.

magazynu

W latach 1726–1728 w centrum rynku zbudowano ratusz z podcieniami. Ratusz był
zbudowany na planie prostokąta o wymiarach 30x45 m. W sąsiedztwie znajdowały się
jatki. Według Jana Góraka „Pierwszy ratusz był niezwykle obszerny z handlowym
podcieniem, jedyny tego rodzaju obiekt w miasteczkach Zamojszczyzny”. Budynek ratusza
spłonął w 1818 roku (data wg Władysława Ćwika) lub w 1848 roku (data wg Jana Góraka).
Jan Górak dodaje też, że ratusz spłonął „wraz z całą pierzeją zachodnią przez co rynek uległ
deformacji do kształtu prostokąta”. Podsumowując rozwój przestrzeni Józefowa Jan Górak
pisze: „W pierwszej fazie rozwoju miasta zabudowa pozarynkowa powstawała wzdłuż ulicy
wybiegającej z północno-zachodniego narożnika w kierunku zachodnim, nieco później
uformowała się równoległa do niej uliczka wychodząca z narożnika południowo-zachodniego,
w ostatniej fazie rozwoju wznoszono domy przy uliczce prowadzącej do założenia
dworskiego”.
W południowej części rynku osiedlali się Żydzi, w zachodniej pierzei rynku zbudowali
synagogę, początkowo drewnianą, po pożarze w 1850 roku odbudowaną jako budynek
murowany. W południowej części miasta usytuowano kirkut. Natomiast we wschodniej części
miasta wybudowano kościół parafialny.
W 1785 roku w „protokole pomiarowym miasta Józefowa” odnotowano: 7 ulic, dróg
i gościńców, rynek, kościół, plebanię, wikarówkę, organistówkę, 16 chałup poddanych
plebańskich, ratusz, spichlerz, bożnicę, łaźnię, szkołę żydowską, dom rabina, 7 wytwórni
alkoholu.
Według „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego” w 1834 roku w Józefowie było 174
domów – 157 drewnianych i 17 murowanych, w 1861 – 166 domów, w tym 20 murowanych,
w 1887 – 121 domów, w tym 27 murowanych.
Miasto wielokrotnie nawiedzały pożary – w 1815 roku spłonęło 7 domów, w 1818 roku
spłonął ratusz i jatki, w 1850 roku – synagoga drewniana.
W latach 50. XIX wieku w przestrzeni rynku pojawiła się studnia na pompę drewnianą. Pod
koniec XIX wieku w Józefowie nie było żadnej brukowanej ulicy, bruku nie posiadał także
rynek.
Infrastruktura Józefowa poprawiła się w XX wieku – w 1910 roku utworzono pocztę,
niedługo później zainstalowano linię telefoniczną, otwarto także posterunek policji.
W latach 30. XX wieku opracowano plany budowy Domu Ludowego, szkoły 7-klasowej, łaźni
parowej i rzeźni. Z zatwierdzonych projektów przez wybuchem II wojny światowej nie udało
się tylko ukończyć budowy szkoły. Informacje dotyczące Józefowa w dwudziestoleciu
międzywojennym odnotowują istnienie w miasteczku młyna wodnego, przekształconego
następnie w młyn motorowy, tartaku, kaszarni, dziegciarni. Przedwojenna przestrzeń miasta
spłonęła po ostrzale artyleryjskim oraz po bombardowaniach przez nazistów.
Po II wojnie światowej, w latach 50. XX wieku postawiono pierwsze bloki mieszkalne.
Elżbieta Przesymcka tak charakteryzuje obecną przestrzeń Józefowa: „Tradycyjny krajobraz
miasta
z wyodrębnionymi elementami kultu stanowiącymi dominanty, z uporządkowaną
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i zhierarchizowaną zabudową i scentralizowanymi funkcjami uległ w Józefowie w ostatnim
dziesięcioleciu [XX wieku] zatraceniu”.7

1.3.3 ZABYTKOWY ZASÓB GMINY
Najcenniejszy zachowany zasób w krajobrazie kulturowym gminy złożony jest zabytków
architektury i budownictwa wpisanych zarówno do rejestru zabytków województwa
lubelskiego, jak też gminnej ewidencji zabytków. Wśród zabytków przedstawiających
największą wartość znajdują się, te które zostały umieszczone w wojewódzkim rejestrze
zabytków. Jednocześnie stanowią one o bardzo dużym potencjale tego obszaru. Poniżej
zaprezentowano zestawienie zabytków znajdujących się na obszarze miasta Józefów oraz
pozostałych miejscowości wchodzących w skład gminy.
Tabela 1 Zestawienie zabytków gminy Józefów

Obszar
Miasto Józefów

Górecko
Kościelne

7

Rejestr zabytków województwa
lubelskiego
1. kościół paraf. rzymskokatolicki
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP z wyposażeniem wnętrza,
mur
cmentarza
kościelnego,
kapliczki, brama (A/30)
2. dawna bożnica (A/437)
3.cmentarz grzebalny
z drzewostanem, ogrodzeniem
i nagrobkami (A/1493),
4. cmentarz żydowski (A/438)

Gminna ewidencja zabytków
1.ratusz - zbudowany w II połowie
XVIII w.; wielokrotnie
przebudowywany - ostatnia
przebudowa miała miejsce
w 1956 r.
2. dom Ludowy - murowany,
dwukondygnacyjny, kryty dachówki
3. szkoła- budynek
siedmioklasowej szkoły został
zaprojektowany w 1935 roku
4. synagoga została zbudowana
początku XIX wieku w miejscu
wcześniejszej, drewnianej
synagogi, która spłonęła w 1850 r.
5. pozostałości zabudowy
przyrynkowej – murowany
budynek, znajduje się w miejscu
pierwszego, drewnianego ratusza
5. pomnik w rynku upamiętniający
wydarzenia z 1863 roku oraz
bohaterów II wojny światowej,
wykonany wg projektu Adama
Grochowicza

1. układ przestrzenny wsi
Górecko Kościelne, wraz z
zabudową,
zadrzewieniem,
ciekiem wodnym
i ukształtowaniem terenu (A/1440)
2.kościół paraf. rzymskokat. pw.
św. Stanisława Bpa wraz
z wyposażeniem wnętrza,

http://teatrnn.pl
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Górecko Stare

Hamernia
Majdan
Kasztelański
Tarnowola

otoczenie w granicach cmentarza
kościelnego, ogrodzenie,
drzewostan, dzwonnica, cztery
kapliczki i dwie figury kamienne
(A/71)
3. kaplica pw. św. Stanisława
Biskupa, zwana „Pod dębami”
wraz z gruntem pod budynkiem
(A/1470)
4. kaplica pw. św. Stanisława
Biskupa, zwana „Na wodzie”,
wraz z gruntem pod budynkiem
(A/1471)
1. zespół dworski obejmujący
drewniany dworek i park
z XIX w.
2. szkoła drewniana z 1910 r.
3. leśniczówka i dom drewniany z 2
poł. XIX w.
4. dom drewniany z połowy XIX w.
1.leśniczówka z połowy XIX w.
i ruiny papierni nad rzeką Sopot
1. młyn wodny z końca XIX w.
-

1. dom drewniany z 1 poł. XIX w.

Źródło: Obwieszczenie Nr 1/2016 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie
z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych
województwa lubelskiego i rejestru zabytków archeologicznych województwa lubelskiego
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1.4 WYZNACZENIE OBSZARÓW REFERENCYJNYCH

Pierwszym etapem opracowania diagnozy było wyznaczenie na terenie gminy Józefów
obszarów referencyjnych, w ramach których prowadzona była analiza mająca na celu
wskazanie jednostek wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych. Niniejsza diagnoza
obejmuje 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).
Dla celów niniejszej analizy na terenie gminy Józefów wyznaczono 23 obszary referencyjne,
które zaprezentowano na poniższej mapie. W obrębie miasta Józefów wydzielono 5
jednostek referencyjnych: 1 – Morgi, 2 – Józefów Północ, 3 – Józefów Południe, 4 – Józefów
Centrum oraz 5 – Pardysówka. Natomiast pozostałe 18 jednostek referencyjnych dotyczy
terenów wiejskich gminy. Zastosowany podział opiera się zarówno na określeniu funkcji
poszczególnych jednostek, typie występującej tam zabudowy, a także powszechnie
przyjętym i funkcjonującym w społeczeństwie podziale całej gminy i miasta na jego części,
głównie
w oparciu o charakter zabudowy i czas powstania poszczególnych jej części.
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Mapa 1 Podział analizowanego obszaru na obwody referencyjne

OBSZAR WIEJSKI GMINY

MIASTO JÓZEFÓW

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu
du Miejskiego w Jozefowie

W poniższych
szych tabelach zaprezentowano opis wyznaczonych obszarów referencyjnych, ich głównych cech, funkcji, a tak
także zidentyfikowanych
zasobów.
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OBSZAR REFERENCYJNY: 1 - MORGI
Zasięg
(ulice/miejscowość/część
miejscowości):
ul.
Romanowskiego,
ul.
Cicha,
ul. Słoneczna, ul. Armii Krajowej, ul. Źródlana, ul. Zielona, ul. Kościuszki – adresy nr 124 – 130
Powierzchnia: 122,16 ha, co stanowi 0,97% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 478 osób, co stanowi 6,64% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa, turystyczno-rekreacyjna
Charakterystyka:
Obszar
z
zachodniej
części
miasta,
o
zabudowie
mieszkaniowej
jednorodzinnej
i wielorodzinnej. W granicach obszaru znajduje się rzeka Nepryszka oraz jej dolina. Na przestrzeni
400 m początkowego biegu rzeki, wartko płynącej malowniczą doliną, znajdują się liczne źródła,
stanowiące naturalny wypływ wody podziemnej, wydobywającej się ze szczelin skalnych powstałych w
wyniku rozpuszczania skał przez wodę (zjawiska krasowe). Na tym odcinku rzeki również występują
poprzeczne progi skalne – szypoty.
Na wyznaczonym obszarze znajdują się dwa zbiorniki wodne – stary – wędkarski i nowy – rekreacyjny
o powierzchni ponad 2 ha, który powstał w miejscu byłej kopalni piasku. Zbiorniki połączone są
kanałem, nad którym wybudowana została 16-metrowa kładka. Zalew otacza kładka i szeroki na 3
metry trakt spacerowo – rowerowy. Infrastruktura turystyczna zalewu jest dobrze rozwinięta. Turyści
mogą tu skorzystać z wypożyczalni sprzętu (rowery wodne, kajaki), zjeżdżalni wodnej. Dla miłośników
aktywnego odpoczynku wydzielono miejsce do gry w siatkówkę. Zalew posiada drewniane molo.
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OBSZAR REFERENCYJNY: 2 - JÓZEFÓW PÓŁNOC
Zasięg
(ulice/miejscowość/część
miejscowości):
ul.
ul. Popławskiego, ul. Targowa, ul. Przemysłowa, ul. Usługowa

Leśna,

ul.

Papiernika,

Powierzchnia: 42,23 ha, co stanowi 0,33% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 464 osób, co stanowi 6,44% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa, handlowo - usługowa
Charakterystyka: Obszar w północnej części miasta, o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
We wschodniej jego części umiejscowiony jest cmentarz parafialny. Tuż obok niego znajduje się
teren o funkcji usługowej – prowadzona jest tam dzielność w zakresie sprzedaży maszyn
rolniczych, hotelarska, restauracyjna.
OBSZAR REFERENCYJNY: 3 - JÓZEFÓW POŁUDNIE
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): ul. Biłgorajska, ul. Kamienna, ul. Pogodna,
ul. Ogrodowa, ul. Górnicza
Powierzchnia: 163,33 ha, co stanowi 1,29% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 644 osób, co stanowi 8,94% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa, przemysłowa, turystyczno-rekreacyjna
Charakterystyka: Obszar z południowej części miasta o zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej. W granicach obszaru znajduje się eksploatowany od XVII w. kamieniołom "Babia
Dolina", na terenie którego usytułowana została 20-metrowa baszta widokowa. Na chwilę obecną
w kamieniołomie nadal pozyskiwany jest wapień wykorzystywany jako materiał budowlany, jak
i tworzywo w pracowniach miejscowych kamieniarzy.

str. 15

OBSZAR REFERENCYJNY: 4 - JÓZEFÓW CENTRUM
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): ul. Bartoszewskiego, ul. Broniewskiego,
ul. Kościuszki – bez adresów nr 124 – 130, ul. Miszki Tatara, ul. Nowa, ul. Krótka, ul. Plac
Wyzwolenia, ul. Partyzantów, ul. Pocztowa, ul. Wojska Polskiego
Powierzchnia: 43,14 ha, co stanowi 0,34% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 544 osób, co stanowi 7,55% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa, administracyjna usługowa, edukacyjna, kulturalna, sportowa
Charakterystyka: Obszar z centralnej części miasta, o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej, a także usługowej. W granicach jednostki usytułowane są najważniejsze funkcje
administracyjne. W środkowej części obszaru znajduje się Rynek, który pełni funkcję parku
miejskiego. Został on zrewitalizowany w 2011 r. i dziś stanowi atrakcyjne miejsce odpoczynku,
spacerów i spotkań mieszkańców Józefowa i turystów. W obrębie Rynku znajduje się: okazała
fontanna, w której wyeksponowano 8 postaci zwierząt, występujących w okolicznych lasach,
rzeźby przedstawiające postacie ludzi i zwierząt, będące efektem plenerów rzeźbiarskich
studentów UMCS, zegar słoneczny, pręgierz, zdrój wodny, pomnik poświęcony bohaterom walk
o niepodległość.
W obrębie obszaru referencyjnego znajdują się następujące budynki użyteczności publicznej:
- Samorządowy Zespół Szkół w skład którego wchodziło Liceum Ogólnokształcące i
Gimnazjum wraz z budynkiem schroniska młodzieżowego (Broniewskiego 14),
- Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną (ul. Górnicza 21),
- Przedszkole Samorządowe (Broniewskiego 10),
- Budynek „Synagogi”, w którym mieści się Miejska Biblioteka Publiczna oraz hotel - 6 miejsc
noclegowych (Górnicza 6),
- remizo-świetlica OSP Józefów, - Pawilon Geoturystyczny (ul. Kościuszki 37a),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Krótka 9),
- Urząd Miejski (ul. Kościuszki 37),
- Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej i Wasztat Terapii Zajeciowej (ul. Miszki Tatara 1),
- budynek, w którym mieści się NZOZ (ul. Armii Krajowej 5).
- Miejski Ośrodek Kultury (ul. Krótka 9),
Na terenie obszaru znajduje się kompleks sportowy – „Moje boisko – ORLIK”
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OBSZAR REFERENCYJNY: 5 - PARDYSÓWKA
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): ul. 29 Marca, ul. Batalionów Chłopskich,
ul. Sosnowa
Powierzchnia: 153,07 ha, co stanowi 1,21% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 503 osoby, co stanowi 6,98% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa
Charakterystyka: Obszar z wschodnia części miasta, o zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej.
W obszarze referencyjnym znajduje się jeden budynek użyteczności publicznej – remizo-świetlica
Ochotniczej Straży Pożarnej.

OBSZAR REFERENCYJNY: 6 - BOROWINA
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Borowina
Powierzchnia: 2 022,13 ha, co stanowi 15,99% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 228 osób, co stanowi 3,16% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa
Charakterystyka:
Miejscowość granicząca z północną częścią miasta Józefów o zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej. Zabudowania są rozciągnięte na długość ok. 1 km wzdłuż drogi biegnącej
z Józefowa (w mieście jest to ulica Leśna) do drogi wojewódzkiej nr 849. Miejscowość jest
otoczona przez lasy Puszczy Solskiej. Jest to wiś typu ulicówka o zwartej, rozciągniętej
zabudowie po obu stronach drogi.
Miejscowość jest zwodociągowana i zgazyfikowana.
Mieszkańcy nie są przyłączeni do miejskiej sieci kanalizacyjnej (z wyjątkiem 1 gospodarstwa). W
obszarze referencyjnym znajduje się jeden budynek użyteczności publicznej będący własnością
gminy - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Jedno gospodarstwo prowadzi działalność w
zakresie agroturystyki.
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OBSZAR REFERENCYJNY: 7 - BRZEZINY
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Brzeziny
Powierzchnia: 654,90 ha, co stanowi 5,18% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 162 osoby, co stanowi 2,25% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa
Charakterystyka: Obszar znajduje się w północno-zachodniej części gminy. Centralną jednostką
osadniczą obszaru jest miejscowość Brzeziny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej.
Miejscowość położona jest na granicy Roztocza, otaczają ją lasy Puszczy
Solskiej i bagna. W okolicy spotkać można rzadką żurawinę. Przebiega tędy droga
powiatowa biegnąca ze wsi Górecko Stare do drogi wojewódzkiej nr 853. W Brzezinach znajdują
się pozostałości po dawnym jeziorze położonym między piaskowymi wydmami a także jedno
gosp. agroturystyczne. W obszarze referencyjnym znajduje się jeden budynek użyteczności
publicznej będący własnością gminy – remizo-świetlica– jest to budynek murowany parterowy.

OBSZAR REFERENCYJNY: 8 - GÓRECKO KOŚCIELNE
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Górecko Kościelne
Powierzchnia: 536,21 ha, co stanowi 4,24% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 44 osoby, co stanowi 0,61% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa
Charakterystyka: Obszar we wschodniej części gminy, centralnym jego punktem jest Górecko
Kościelne,
które
jest
otoczone lasami Puszczy
Solskiej.
Zlokalizowany
jest
tutaj modrzewiowy kościół parafialny pw. św. Stanisława z XVIII w. Przy kościele funkcjonuje mała
biblioteka. W 1996 r. montowano i oddano do użytku Diecezjalny Dom Rekolekcyjny. W r. 1998
parafia przeżywała Jubileusz 350-lecia objawień św. Stanisława BM. Dla uczczenia Roku
Jubileuszowego na placu obok cmentarza grzebalnego wybudowano pomnik Papieża Jana Pawła
II oraz amfiteatr, w którym odbywają się Diecezjalne Festiwale Pieśni Maryjnej.
Niedaleko kościoła znajduje się cmentarz, na nim groby żołnierzy z 1939 r. oraz z bitwy pod
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Osuchami. Cmentarz otoczony jest murem kamiennym zapewne z końca w. XVIII
z czterema kapliczkami w narożach, w których obrazy: Koronacja Matki Boskiej, Matka Boska z
śś. Antonim i Franciszkiem, Ukrzyżowanie, św. Roch, o tradycjach barokowych
z końca w. XVIII lub pocz. w. XIX oraz obraz św. Stanisława bpa z pocz. w. XIX ludowy.
Na przepływającej tędy rzece Szum znajduje się kapliczka "na wodzie" z XIX w., kapliczka
ustawiona na palach umieszczonych w korycie rzeki Szumki. Otacza ją drewniany pomost.
Pochodzi z początku XX wieku. Znajdujący się w niej ołtarz z obrazem św. Stanisława ma
charakter barokowy i pochodzi z XVIII wieku. Istnieje tutaj także kaplica – "pod dębami", w niej
znajduje się pień sosny przy którym objawił się św. Stanisław, jego obraz, a także obrazy św.
Agnieszki i św. Barbary. Kapliczka ta otoczona jest 6 pomnikowymi dębami szypułkowymi.
Przez wieś przebiega droga powiatowa biegnąca z Górecka Starego do drogi wojewódzkiej nr
853, z którą łączy się we wsi Sigła. Niedaleko Górecka, na rzece Szum, znajduje się
lokalna hydroelektrownia i zbiornik wodny o pow. 2,01 ha. W miejscowości funkcjonują cztery
punkty noclegowe. W obszarze tym znajduje się pole namiotowe będące własnością gminy
Józefów.
OBSZAR REFERENCYJNY: 9 - CZARNY LAS
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Czarny Las
Powierzchnia: 349,40 ha, co stanowi 2,76% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 46 osób, co stanowi 0,64% mieszkańców gminy

Funkcja: mieszkaniowa
Charakterystyka: Obszar w północno-wschodniej części gminy z miejscowością Czarny LasKolonia. Miejscowość została założona w 1938 r., leży przy drodze powiatowej łączącej wieś Długi
Kąt z
miastem Krasnobród,
od północnego zachodu sąsiaduje
ze
wsią Stanisławów.
Zabudowania wsi są rozrzucone w dużej odległości od siebie, wśród sosnowego lasu o typie
zabudowy głównie zagrodowym. Wieś jest zgazyfikowana. Nieopodal miejscowości znajduje
się rezerwat przyrody Piekiełko-Wzgórze Kamień utworzony w 1961 r. pomnik przyrody
nieożywionej, obejmujący jedyne w Polsce formacje skałkowe powstałe w utworach mioceńskich,
położony na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Przedmiotem ochrony jest grupa
wapiennych bloków skalnych położonych na samym wierzchołku wzgórza Kamień (348 m n.p.m.)
na Roztoczu Środkowym bądź tuż poniżej. Wzniesienie to ma dość strome stoki, o deniwelacji
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dochodzącej do 40 m (stok południowy) i jest w większości zalesione, jedynie od północy pod
szczytem znajdują się pola uprawne.
OBSZAR REFERENCYJNY: 10 - Długi Kąt
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Długi Kąt
Powierzchnia: 444,19 ha, co stanowi 3,51% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 476 osób, co stanowi 6,61% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa, turystyczna
Charakterystyka:
Miejscowość położona we wschodniej części gminy. Dominuje tutaj zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Ze względu na specyficzny układ urbanistyczny miejscowość nie posiada
wyodrębnionego centrum.
Długi Kąt został lokowany w I połowie XVII wieku. Pod koniec XIX wieku znajdował się tutaj
folwark. Długi Kąt leży na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 835 łączącej Biłgoraj
z Tomaszowem Lubelskim oraz dwóch dróg powiatowych – jedna biegnie na północ od wsi
Stanisławów i miasteczka Krasnobród, druga na południe do wsi Hamernia i Susiec.
Dominantę przestrzenną miejscowości tworzy Kościół Polskokatolicki pw. Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i świętego Józefa.
W obszarze referencyjnym znajduje się 2 obiekt użyteczności publicznej będące własnością
gminy – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej (przy której znajduje się sala weselna) i świetlica dla
dzieci
i młodzieży (utworzona w budynku po byłej Szkole Podstawowej) stanowiące centra zaspakajania
potrzeb kulturalno-rozrywkowych mieszkańców.
Ze względu na walory historyczno-kulturowe obszar referencyjny znajduje się w sferze rozwoju
turystyki.
Na terenie jednostki działalność prowadzi Koło Gospodyń Wiejskich ora Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Długi Kąt „Zakątek Roztocze”.
Miejscowość w pełni zwodociągowana i zgazyfikowana; nie ma natomiast podłączenia do
miejskiej sieci kanalizacyjnej.
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OBSZAR REFERENCYJNY: 11 - Górniki
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Górniki
Powierzchnia: 683,57 ha, co stanowi 5,40% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 330 osób, co stanowi 4,58% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa
Charakterystyka: Obszar w północnej części gminy z miejscowością Górniki. Nazwa wsi
pochodzi od górników, którzy pracowali w kamieniołomach w Józefowie. Dominujący typ
zabudowy – zagrodowa. Górniki leżą przy drodze biegnącej z Szopowego do Stanisławowa. Na
północ od wsi znajdują się lasy Puszczy Solskiej oraz przyłączona do Górnik w 2008 roku dawna
wieś Stare Górniki; na wschód wieś Stanisławów. Na południowy zachód od miejscowości
rozciągają się jedne z wyższych wzniesień Roztocza - Góry Halińskie, z których najwyższa
jest Hałda (344,1 m n.p.m.). Za wzniesieniami znajduje się wieś Majdan Nepryski. W 1880 roku
działała tu olejarnia natomiast w połowie XIX w. istniała we wsi wapniarka, czyli miejsce do
wyrabiania wapna. W pobliżu Górnik znajduje się dawne wyrobisko po kopalni piasku. Na
zachodnim krańcu wsi stoi ludowa kapliczka, warto też odszukać nieduży młyn w pobliżu Górnik
oraz stuletnie morwowce, których szpaler rośnie obok remizy. Przy wyjeździe w
kierunku Szopowego stoi kapliczka. Działa tutaj Ochotnicza Straż Pożarna. Miejscowość jest
zgazyfikowana i zwodociągowana.
W obrębie obszaru referencyjnego znajduje się jeden budynek użyteczności publicznej – remiza
OSP.

OBSZAR REFERENCYJNY: 12 - GÓRECKO STARE
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Górecko Stare
Powierzchnia: 963,02 ha, co stanowi 6,61% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 320 osób, co stanowi 4,44% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa
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Charakterystyka:
Najbardziej wysunięty na północny-zachód obszar referencyjny w
gminie z główną
miejscowością Górecko Stare, które leży na pograniczu Roztocza i Kotliny Sandomierskiej.
Miejscowość jest otoczona lasami Puszczy Solskiej z dominującym typem zabudowy zagrodowej i
agroturystycznej. Górecko Stare posiadało regularną, kwaterową i tarasową kompozycję dworsko
ogrodowa
o charakterze ozdobno – użytkowym- obecnie zachowana szczątkowo. Koniec XVII wieku powstanie wsi zapewne siedziby folwarcznej lub dworskiej. Od 1808 roku - powstanie na
peryferiach starej, nowej kwaterowej i tarasowej kompozycji. Po 1938 roku - zniszczenie części
założenia
i dewastacja pozostałych. Powierzchnia obecna - 1,2 ha. Górecko Stare jest węzłem kilku dróg
powiatowych: jedna biegnie w kierunku południowo wschodnim z Panasówki przez Tereszpol do
Majdanu Kasztelańskiego, dwie kolejne biegną na południe - jedna do siedziby gminy,
miasta Józefów przez Brzeziny i Tarnowolę, a druga do Sigły przez Górecko Kościelne. Przez
wieś przebiega centralny rowerowy szlak turystyczny Roztocza (z Kraśnika do granicy z Ukrainą)
oraz szlak krawędziowy czerwony (ze Zwierzyńca do Suśca). Znajduje się tu jedno
ze źródeł rzeki Szum. W Górecku Starym działa spora liczba gospodarstw agroturystycznych.
Funkcjonuje również Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w murowanej parterowej remizoświetlicy. Na omawianym terenie znajduje się również osada leśna Roztoczańskiego Parku
Narodowego ze stajenną hodowlą konika polskiego – Florianka - otoczona bogactwem wielości
gatunków drzew i krzewów. Znajdziemy tu dąb Florian o obwodzie.7,4 m, jeden z największych
w Polsce wiązów szypułkowych (5 ni w obwodzie) oraz brzozy papierowe, jodły kalifornijskie,
korkowce amurskie, modrzewie syberyjskie, cisy pospolite i wiele innych. Florianka położona jest
w odległości 11 km od Józefowa. Jest to maleńki przysiółek- mieszka w nim zaledwie kilka osób.
Podziwiać tu można zespół szkółek leśnych i ogrodniczych dawnej Ordynacji Zamoyskiej.
Zachowały się w nim dwie kwatery rzadkich roślin. W kompleksie znajduje się drewniana gajówka
z 1830 roku i pochodzące z XIX wieku murowane: dom ogrodnika, obory, stodoła oraj piwnica magazyn. Nazwa wsi miała się jakoby wywodzić od imienia Floriana Szarego, protoplasty rodu
Zamojskich i jego siostry, która opatrywała pod dębem we Floriance rany Floriana, ranionego
przez niedźwiedzia. Istnieje też prawdopodobieństwo, że to któryś z poprzedników Jana
Zamyskiego
o imieniu Florian (było ich kilku) został raniony przez niedźwiedzia i po nim pozostała nazwa wsi.
We Floriance, w leśniczówce urodziła się malarka, Aleksandra Wachniewska, z domu Fejfer -
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Stankowska.
W obrębie obszaru referencyjnego znajdują się następujące budynki użyteczności publicznej:
Szkoła Podstawowa wraz z dwoma lokalami mieszkalnymi oraz remizo-świetlica.
OBSZAR REFERENCYJNY: 13 - HAMERNIA
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Hamernia
Powierzchnia: 2 916,40 ha, co stanowi 23,05% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 352 osób, co stanowi 4,89% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa
Charakterystyka: Najbardziej wysunięty na południe i największy powierzchniowo obszar
referencyjny w gminie z główną miejscowością Hamernia. W 1729 Zamojscy wybudowali
niedaleko papiernię. Zakład ten był jednym z największych tego typu w Królestwie Polskim.
W okresie swojej świetności papiernia produkowała 4000 ryz w dziewięciu gatunkach papieru.
Wielokrotnie była niszczona przez powodzie rzeki Sopot, jednak aż do pożaru w 1883 roku
zawsze była odbudowywana i modernizowana. Jej ruiny dziś stanowią atrakcję turystyczną.
Ponadto od połowy XVIII wieku w okolicy działał zakład obróbki metali (kuźnia), od którego wioska
wzięła swoją nową nazwę. Przepływa tędy rzeka Sopot, miejscowość jest położona w
centrum Puszczy Solskiej. Posiada miejsca noclegowe w „Leśniczówce” oraz gospodarstwach
agroturystycznych, jednostkę OSP. W 1943 roku Hamernia została dwukrotnie spacyfikowana. W
Hamerni chronili się partyzanci. Miały tu także miejsce ich potyczki z hitlerowcami. Pluton
Stanisława Makucha ps. „Kruk" urządził tu 8 lutego 1943 roku zasadzkę na kolumnę samochodów
z wojskiem pacyfikacyjnym i zniszczył 2 wozy. Mieszkańcy z Hamerni zostali wysiedleni 4
czerwca 1943 roku. Na ich miejsce osiedlili się Ukraińcy, ale uciekli już po kilku dniach obawiając
się partyzantów. Zobaczyć tu można zajmujący około 4,5 ha dawny użytkowy zespół folwarczny w
stylu barokowym. W jego obrębie znajduje się XIX wieczny drewniany dwór, a także murowana:
obora, spichlerz, stodoła, stajnia, kuźnia i ruiny dawnego czworaka z II polowy XIX wieku.
Ciekawostką są tutaj zachowane chałupy ludowe typu biłgorajskiego. Zbudowane są z grubych
pół bali (opołów), często - okrągłych (okrąglaków) zwęgłowanych w narożach na obłap z
wydatnymi ostatkami. Przykrywają je dachy czterospadowe, tzw. "szory" (nazywane inaczej
„dachami podkasanymi"). Taki dach pokrywa strzecha. W granicach obszaru znajduje się
Rezerwat „Czartowe Pole”, który został utworzony w 1958 r. w celu zachowania krajobrazu
malowniczego odcinka rzeki Sopot z licznymi wodospadami oraz rzadkimi gatunkami roślin i
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zwierząt. Wyjątkową atrakcją są tu malownicze progi
w piaskowcach trzeciorzędowych, odpornych na działanie wody.

skalne

wypreparowane

OBSZAR REFERENCYJNY: 14 - MAJDAN KASZTELAŃSKIE
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Majdan Kasztelański
Powierzchnia: 584,01 ha, co stanowi 4,62% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 154 osoby, co stanowi 2,14% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa
Charakterystyka:
Obszar położony w północnej części gminy, z centrum zlokalizowanym we wsi Majdan
Kasztelański. Miejscowość jest położona na granicy Roztocza, wśród lasów Puszczy Solskiej, typ
zabudowy
zagrodowa
i
agroturystyczna.
Przebiega
tędy droga
powiatowa łącząca Józefów z Tereszpolem. Pod koniec XIX w. wybudowano tu drewniany młyn
wodny i tartak, który stanowił własność rodziny Barańskich. Dobra te przetrwały w tej rodzinie do
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dzisiaj.
Na terenie miejscowości działa jednostka OSP korzystająca z remizo - świetlicy jest to budynek
murowany, parterowy w dobrym stanie. W miejscowości Majdan Kasztelański istnieją dwa małe
stawy o powierzchni 0,36 i 0,50 ha. Stawy te stanowią własność prywatną.

OBSZAR REFERENCYJNY: 15 - JÓZEFÓW ROZTOCZAŃSKI
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Józefów Roztoczański
Powierzchnia: 91,60 ha, co stanowi 0,72% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 21 osób, co stanowi 0,29% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa
Charakterystyka:
Obszar położony w północnej części gminy, z osadą Józefów Roztoczańskie w której znajduje się
stacja kolejowa i stara nie użytkowana wieża kolejowa. Zabudowania są skupione na niewielkim
obszarze wokół stacji.

OBSZAR REFERENCYJNY: 16 - MAJDAN NEPRYSKI
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Majdan Nepryski
Powierzchnia: 1 415,05 ha, co stanowi 11,19% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 655 osób, co stanowi 9,09% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa
Charakterystyka: Obszar referencyjny znajdujący się w centralnej części gminy jest jednym z
trzech największych powierzchniowo obszarów. Centrum stanowi wieś Majdan Nepryski który pod
względem typu zabudowy jest ulicówką. Założony prawdopodobnie jeszcze przed 1580 r. To
właśnie spod tutejszych gór i łąk wytryskują źródła tworzące pod Józefowem rzekę Nepryszkę.
Zabudowania są rozciągnięte wzdłuż liczącej ok. 3 km ulicy biegnącej od drogi wojewódzkiej nr
853 w kierunku północno-zachodnim. Ok. 2 km na zachód od wsi znajduje się miasto Józefów,
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natomiast na wschód, wzdłuż zabudowań ciągną się jedne z wyższych wzniesień Roztocza – Góry
Halińskie. Po drugiej stronie tych wzniesień znajdują się wsie Górniki i Stanisławów. Północny
kraniec
wsi
sąsiaduje
z otuliną Roztoczańskiego Parku Narodowego i lasami Puszczy Solskiej. Południowy kraniec
Majdanu sąsiaduje z wsiami Długi Kąt, Siedliska i Samsonówka. Równolegle do wioski, po jej
wschodniej stronie, tuż za zabudowaniami biegnie linia kolejowa łącząca Zwierzyniec z Bełżcem.
PKP zaprzestała przewozów pasażerskich na tej trasie. Przy drodze łączącej Majdan Nepryski
z Józefowem (droga wojewódzka nr 853) znajduje się murowany krzyż i figura Matki Bożej
z początku XIX wieku, zabytkowe krzyże i figury znajdują się także przy krańcach wsi. W Majdanie
Nepryskim działa Szkoła Podstawowa i Gimnazjum wraz salą gimnastyczną i jednym lokalem
mieszkalnym oraz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, która została założona w 1914 roku.
Miejscowość jest zgazyfikowana, na omawianym obszarze występują najlepsze gleby w gminie.

OBSZAR REFERENCYJNY: 17 - SAMSONÓWKA
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Samsonówka
Powierzchnia: 46,34 ha, co stanowi 0,37% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 284 osoby, co stanowi 3,94% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa
Charakterystyka: Obszar znajdujący się we wschodniej części gminy. Samsonówka początkowo
wchodziła w skład wsi Długi Kąt, a częściowo w skład wsi Majdan Nepryski. Stanowi ona dawne
osiedle powstałe w latach osiemdziesiątych XX wieku przy fabryce pustaków "Prefabet" działającej
w Długim Kącie. Zabudowa wsi rozciąga się wzdłuż drogi zataczającej półkole na północ od drogi
wojewódzkiej nr 853. Zachodni kraniec tego półkola łączy się z drogą wojewódzką przy granicy
wsi Majdan Nepryski z wsią Siedliska, a wschodni na terenie wsi Długi Kąt. Dominantę
przestrzenną miejscowości tworzy park w centrum miejscowości. W Samsonówce znajdują
się ruiny dworu, dawny park dworski i pozostałości przydworskich zabudowań gospodarczych. W
parku
znajduje
się
kilkanaście
drzew
pomników
przyrody
(robinie
akacjowe, świerki, lipy).Mieszkańcy osiedla posiadają podłączenie do kanalizacji odprowadzającej
ścieki do oczyszczalni ścieków typu „BIOBLOK" zlokalizowanej w miejscowości Siedliska oraz mają
możliwość podłączenia gazu.
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OBSZAR REFERENCYJNY: 18 - DŁUGI KĄT-OSADA
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Długi Kat-Osada
Powierzchnia: 18,03 ha, co stanowi 0,14% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 282 osoby, co stanowi 3,91% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa, przemysłowa, sportowa
Charakterystyka: Obszar położony południowo-wschodniej części gminy Józefów. Miejscowość
leży w odległości około 4 km od miasta przy drodze wojewódzkiej 853 łączącej Biłgoraj
z Tomaszowem Lubelskim. W latach 60. XX w. powstała tutaj największa w południowowschodniej Polsce fabryka pustaków – Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych
"Prefabet" Sp. z o.o. Dominantę przestrzenną miejscowości tworzy fabryka materiałów
budowlanych. W obszarze referencyjnym znajduje się także stadion Ludowego Klubu Sportowego
„Cosmos” wraz z szatnią. Poza tym w jednostce znajduje się Środowiskowy Dom Pomocy –
placówka pobytu dziennego przeznaczona dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie
wymagają leczenia szpitalnego oraz osób upośledzonych psychicznie. Na terenie jednostki
prowadzi działalność Niepubliczna Przychodnia Zdrowia „Nasze Zdrowie”. Poza tym znajduje się tu
także Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce – filia. Jest to obszar o zabudowie wielorodzinnej
powstałej przy fabryce PREFABET. Każdy z bloków posiada własną kotłownię opalaną gazem
ziemnym. Mieszkańcy osiedla posiadają podłączenie do kanalizacji odprowadzającej ścieki do
oczyszczalni ścieków typu „BIOBLOK" zlokalizowanej w miejscowości Siedliska.
OBSZAR REFERENCYJNY: 19 - SIEDLISKA
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Siedliska
Powierzchnia: 90,35 ha, co stanowi 0,71% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 260 osób, co stanowi 3,61% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa
Charakterystyka: Obszar we wschodniej części gminy, o zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej. Siedliska leżą ok. 3 km na wschód od Józefowa. Zabudowa wsi koncentruje się
wzdłuż
biegnącej równoleżnikowo drogi
wojewódzkiejnr853 łączącej Biłgoraj i Józefów z Tomaszowem Lubelskim, a także na południe od
tej
trasy.
Od
strony północnej Siedliska
sąsiadują
z wsią Samsonówka, od wschodu z Długim Kątem, a od północnego zachodu z Majdanem
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Nepryskim. W miejscowości zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków typu Bioblok o łącznej
przepustowości 200 m3/dobę. Miejscowość jest zgazyfikowana

OBSZAR REFERENCYJNY: 20 - TARTAK DŁUGI KĄT
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Tartak Długi Kąt
Powierzchnia: 18,77 ha, co stanowi 0,15% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 114 osób, co stanowi 1,58% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa
Charakterystyka:
Obszar we wschodniej części gminy, o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Zlokalizowane
są tutaj również trzy zakłady zajmujące się obróbką drewna. Dominantę przestrzenną miejscowości
tworzy tartak.

OBSZAR REFERENCYJNY: 21 - STANISŁAWÓW
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Stanisławów
Powierzchnia: 679,29 ha, co stanowi 5,37% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 592 osoby, co stanowi 8,22% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa
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Charakterystyka: Obszar znajdujący się w północno-wschodniej części gminy, o zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Zabudowania wsi są rozciągnięte na długość ok.
3 km wzdłuż drogi biegnącej z Szopowego i Nowych Górnik do trasy łączącej Długi Kąt z Wólką
Husińską oraz Krasnobrodem. Dominantę przestrzenną stanowią Szkoła Podstawowa Kościół
Rzymskokatolicki i Remiza OSP. Miejscowość, założona w 1791 r., swoją nazwę zawdzięcza
najmłodszemu synowi Andrzeja i Konstancji Zamoyskich – Stanisławowi Kostce Zamoyskiemu.
W Stanisławowie zachowały się ślady dawnego drewnianego budownictwa charakterystycznego
dla Roztocza. Zachowała się murowana kaplicę oraz kościół filialny, wybudowany z kamienia
józefowskiego w latach 80. XX w. Uwagę przykuwają też pomniki przyrody: lipa drobnolistna
o obwodzie ponad 5 m oraz grab pospolity mający w obwodzie 3 m. W miejscowości znajduje się
kuźnia z 1920 r. Podczas wojny obronnej Polski w 1939 Stanisławów był miejscem koncentracji
polskich jednostek wchodzących w skład Frontu Północnego – Nowogródzkiej Brygady
Kawalerii i 39 Dywizji Piechoty. Po zajęciu wsi przez Niemców Stanisławów wszedł
w
skład Generalnego
Gubernatorstwa.
W
lipcu 1942 i
sierpniu 1943 miejscowość
była pacyfikowana przez hitlerowców, natomiast w okolicach działały liczne polskie oddziały
partyzanckie.
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OBSZAR REFERENCYJNY: 22 - SZOPOWE
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Szopowe
Powierzchnia: 377,39 ha, co stanowi 2,98% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 124 osoby, co stanowi 1,72% mieszkańców gminy
Funkcja: mieszkaniowa
Charakterystyka: Obszar w północnej części gminy o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
Leży wśród lasów Puszczy Solskiej, przy drodze powiatowej łączącej Długi Kąt z drogą
wojewódzką nr 849. Nazwa wsi pochodzi zapewne od prowizorycznych domów – szop, w których
mieszkali robotnicy pracujący w pobliskich kamieniołomach. Miejscowość powstała pod koniec XIX
w. Niedaleko wsi znajduje się mogiła powstańców styczniowych z 1863 r. Dziś na górze Młynarce
działa wyciąg narciarski. Turyści odwiedzają też dawne kamieniołomy.
W obrębie obszaru znajdują się jeden budynek użyteczności publicznej -remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej.
OBSZAR REFERENCYJNY: 23 - TARNOWOLA
Zasięg (ulice/miejscowość/część miejscowości): Tarnowola
Powierzchnia: 235,44 ha, co stanowi 1,86% powierzchni gminy
Liczba mieszkańców: 127 osób, co stanowi 1,76% mieszkańców gminy Funkcja: mieszkaniowa
Funkcja: mieszkaniowa
Charakterystyka: Obszar w zachodniej części gminy o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
Miejscowość leży pośród lasów Puszczy Solskiej, przy drodze
powiatowej łączącej Józefów z Tereszpolem. W Tarnowoli znajduje się
zabytkowa chata z XIX w., barokowa figura przydrożna, oraz murowana kapliczka.
Jednostka OSP ma swoją siedzibę w parterowej murowanej remizo – świetlicy.
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1.5 SFERA SPOŁECZNA
1.5.1 ZAGADNIENIA DEMOGRAFICZNE
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).
Gęstość zaludnienia w gminie jest niska i wynosi 57 os./km2. Zdecydowanie wyższą gęstość
odnotowujemy w granicach miasta, która na koniec 2015 r. wyniosła średnio 526,6 os./km2.
Natomiast na obszarach wiejskich gęstość zaludnienia kształtuje się zaledwie na poziomie
37,62 os./km2. Gmina charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem gęstości zaludnienia.
Wśród niekorzystnych procesów
demograficznych zachodzących na analizowanym
obszarze znajduje się zjawisko systematycznego wyludniania się obszaru. 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 tym najwięcej w Majdanie Nepryskim, Górecku Stary, Górnikach i Długim Kącie). Na
szczególną uwagę zasługuje fakt, że w mieście Józefów, pomimo zanotowanego globalnego
wzrostu liczby ludności, w 2 spośród 5 wyznaczonych jednostek referencyjnych, liczba
ludność w badanym okresie uległa spadkowi. Zarówno w jednostce 4-Józefów Centrum, jak i
5- Józefów Pardysówka, liczba mieszkańców zmniejszyła się. Przy uwzględnieniu populacji
poszczególnych jednostek referencyjnych najmniej korzystna sytuacja kształtuje się
w jednostkach: 4- Józefów Centrum oraz 11-Górniki, 16- Majdan Nepryski, 20- Tartak DługiKąt. Na poniższej mapie zaprezentowano zmianę liczby ludności w latach 2013-2015 (%)
w poszczególnych jednostkach referencyjnych. W zakresie jednostek 8-Górecko Kościelne
i 9-Czarny Las należy mieć na uwadze, że duże wartości, jakie przyjmuje wskaźnik,
związane są przede z bardzo małą populacją ludności zamieszkującą teren poddany analizie
(Górecko Kościelne - 44 mieszkańców oraz Czarny Las – 46 mieszkańców).
Wśród niekorzystnych trendów demograficznych wpływających na zmniejszenie się populacji
mieszkańców gminy Józefów znajduje się (utrzymujące się nieprzerwanie od 2005 r.) ujemne
saldo migracji. W latach 2005-2015 saldo migracji na 1000 mieszkańców wyniosło średnio:
minus 4,9.
Na ubytek liczby ludności bez wątpienia wpływa także ujemny przyrost naturalny, który
odnotowuje się we wszystkich latach analizy (2013 r. – minus 25, 2014 r. – minus 23 oraz
2015 r. – minus 6). Na terenie miasta Józefów najgorsza sytuacja w tym zakresie występuje
w jednostce 5 – Pardysówka (2015 r. – minus 7), natomiast na obszarach wiejskic
w jednostkach: 16- Majdan Nepryski i 10- Długi Kąt.
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Mapa 2 Mapa zmiana liczby ludności
ści na przestrzeni lat 2013
2013-2015 (%)
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Kolejnym z negatywnych zjawisk zauważalnym
alnym na terenie analizowanej gminy
(w szczególności
ci obszaru miasta) jest stopniowe starzenie si
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Wykres 1 Piramida wieku i płci mieszkańców
mieszka
miasta Józefów w 2015 roku
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przedprodukcyjnym (tj. do 17 roku życia włącznie) znajduje się 15,48%
% populacji gminy
Józefów (15,62%
% tereny wiejskie, 15,23% obszar miasta, przy średniej
edniej dla Polski 18%),
18%
w wieku produkcyjnym znajduje
znajduj się 64,28% populacji (63,18% tereny wiejskie, 66,20%
66,20
obszar miasta, przy średniej
dniej dla Polski 63%),
63%) natomiast w wieku poprodukcyjnym jest aż
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20,24% (21,20% tereny wiejskie, 18,57% obszar miasta; w Polsce wskaźnik
wska
ten osiągnął
średnią wartość 19%).
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wskazuj
na znaczący postęp
p starzenia si
się populacji
mieszkańców
ców całego kraju, co widoczne jest również
równie w przypadku gminy Józefów.
Pogarszający
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się
si
wraz
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z wiekiem stan zdrowia powoduje ograniczenie w codziennym życiu, potrzebę zewnętrznego
wsparcia oraz zwiększoną intensywność korzystania z opieki zdrowotnej. Zmieniająca się
struktura wiekowa mieszkańców rodzi konieczność podjęcia interwencji w zakresie
zorganizowania sytemu wsparcia oraz niwelowania barier wynikających z wieku starczego.
W tym też celu utworzono Spółdzielnie Socjalną Józefowski Ośrodek Usług Senioralnych
skupiający 6 członków, zatrudniającą 11 pracowników i świadczącą średniomiesięcznie
usługi dla 35 osób. Głównym obszarem działalności spółdzielni są usługi opiekuńcze dla
osób starszych, niepełnosprawnych oraz klientów pomocy społecznej. Spółdzielnia zajmuje
się: pomocą w robieniu zakupów, dowożeniem posiłków, sprzątaniem i praniem oraz
prowadzeniem hurtowni warzywno-spożywczej. Poza tym od 2016 roku w Józefowie
funkcjonuje Dzienny Dom Senior-WIGOR, utworzony i prowadzony ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Wieloletniego Senior-WIGOR na lata 20152020. Uczestnikami programu jest 20 seniorów, tj. osób nieaktywnych zawodowo w wieku
60+, którzy w ramach programu m.in. mają zapewniony ciepły posiłek w formie zupy oraz
korzystają z różnego rodzaju ćwiczeń gimnastycznych i zajęć komputerowych. Podjęte
działania nie są jednakże wystarczające. Analiza danych oraz prognoz demograficznych, a
także problemów i potrzeb mieszkańców zmusza samorząd do podejmowania kolejnych
inicjatyw.8
Wskaźnikiem pozwalającym na ocenę struktury demograficznej ludności zamieszkującej
analizowany obszar jest wskaźnik udziału liczby osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej
populacji ludności. Obecna, jak również prognozowana liczba osób w wieku poprodukcyjnym
wskazuje na zmiany potrzeb użytkowników przestrzeni, a także możliwy spadek dochodów
części gospodarstw domowych. Na obszarze gminy Józefów wskaźnik ten wynosił w 2015 r.
20,24%, co świadczy o bardzo wysokim stopniu starości analizowanych struktur
demograficznych. Szczególnie niekorzystna sytuacja (powyżej 24%) występowała w 3
jednostkach referencyjnych znajdujących się na obszarze wiejskim: 11- Górniki (27,27%),
16- Majdan Nepryski (26,26%), 6- Borowina (24,12%) oraz 1 jednostce na terenie miasta: 4Józefów Centrum (24,08%). W zakresie jednostek: 14-Majdan Kasztelański i 15-Józefów
Roztoczański, duże wartości wskaźników związane są z bardzo małą liczbą mieszkańców
tychże miejscowości (53 i 7 mieszkańców).

8

Na podstawie: „Analiza potrzeb wnioskodawcy aplikującego o środki w ramach Działania 13.2 RPO WL (typ
projektu 1)”
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ci w wieku poprodukcyjnym w ludności
ludno ogółem (%)
Mapa 3 Udział liczby ludności
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ci w wieku poprodukcyjnym w ogólnej populacji ludno
ludności (%) – miasto Józefów
Wykres 3 Udział ludności
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Analiza wskaźnika dotyczącego
ącego zmiany liczby ludności
ludno ci w wieku poprodukcyjnym w latach
2013-2015 w obrębie
bie miasta Józefów wskazuje na niekorzystn
niekorzystną sytuację w 4 obszarach
referencyjnych, tj. 2 – Józefów Północ, 3 – Józefów Południe, 4- Józefów Centrum oraz
5- Józefów Pardysówka. W obrębie
obr bie przedmiotowych obszarów odnotowano wzrost liczby
mieszkańców
ców w wieku poprodukcyjnym przekraczający
przekraczaj
średnią gminy, która wyniosła 3,85%.
W zakresie obszarów wiejskich największy
kszy przyrost liczby mieszkańców
mieszka
w wieku
poprodukcyjnym
jnym w latach 2013-2015
2013
(przy uwzględnieniu
dnieniu rzeczywistej liczby osób w tym
wieku) odnotowano w jednostkach: 66 Borowina, 17- Samsonówka.
Jednocześnie w gminie występuje
wyst puje zaawansowany proces starzenia si
się zasobów siły
roboczej powodowany zwiększaniem
ększaniem si
się liczby osób w wieku niemobilnym, tj. powyżej
powy
44
roku życia (45 – 59 kobiety, 45 – 64 mężczyźni). Udział ludności
ci w tym wieku wynosi ju
już
26,64% i jest wyższy niż średnia dla Polski wynosz
wynosząca
ca 23,3% (GUS 2014). W granicach
miasta mieszka około 27,66% osób w wieku
wieku niemobilnym, o blisko 1,6% więcej
wi
niż na
terenach wiejskich. Ludność
ść w wieku produkcyjnym stanowi łącznie
cznie 64,28% populacji
(63,18% tereny wiejskie, 66,20% obszar miasta).
miasta W niedługim czasie na obszarze gminy
Józefów, w szczególności
ci na miasta znacznie zwiększy się udział mieszka
mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym. Zmieniająca
ąca si
się struktura demograficzna z jednej strony rodzi konieczność
przygotowania gminy do zabezpieczenia różnego
ró
rodzaju potrzeb związanych
ązanych z organizacj
organizacją
systemu wsparcia dla starzejącego
starzeją
się społeczeństwa.. Z drugiej strony będzie
b
negatywnie
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wpływała na zdolność mieszkańców do ponoszenia nakładów na utrzymanie istniejących
zasobów mieszkaniowych.
Dodatkowo starzenie się społeczności gminy Józefów potwierdza wskaźnik obciążenia
demograficznego całkowitego (liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w
wieku produkcyjnym), który w 2015 roku wyniósł 55,56 osób (58,28 tereny wiejskie, 51,06
tereny miejskie). O niekorzystnej sytuacji świadczy również niski udział ludności w wieku do
15 lat włącznie w ogólnej populacji ludności kształtujący się w 2015 roku na poziomie
13,13% (tereny wiejskie 13,15% oraz tereny miejskie 13,09%). W obrębie miasta Józefów
najgorszą sytuacje w zakresie analizowanego wskaźnika odnotowano w następujących
jednostkach: 3-Józefów Południe (10,87%) oraz 2 – Józefów Centrum.
W okresie od 2013 do 2014 r. średni przyrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym wyniósł
w analizowanych jednostkach referencyjnych 3,85%. Największe przyrosty odnotowano na
ternach wiejskich: 11- Samsonówka (27,27%), 20 -Tartak Długi Kąt (16,65%), 23 –
Tarnowola (12,50%), 19 – Siedliska (11,11%), 6- Borowina (14,58%) oraz wybranych
fragmentach miasta Józefów: 2- Józefów Północ (10,00%), 3- Józefów Południe (593%), 4 –
Józefów Centrum (5,65%) oraz 5- Pardysówka (6,17). Przyrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym w analizowanych latach odnotowano łącznie w 16 z 23 jednostek
referencyjnych, w tym w 4 znajdujących się w mieście Józefów.
W związku z powyższym oprócz wyludniania się terenu gminy Józefów, równie
niepokojącym zjawiskiem jest proces starzenia się lokalnej społeczności. Gmina będzie
zmuszona stanąć przed nowymi wyzwaniami - niekorzystne zjawisko starzenia się ludności
wpływa na zmianę potrzeb mieszkańców, co wymuszać będzie konieczność
przedefiniowania roli obiektów publicznych, tak by wychodziły naprzeciw nowej grupie
użytkowników.
Podczas konsultacji społecznych bardzo mocno akcentowano
potrzebę stworzenia na obszarze gminy miejsc świadczących
całodobową opiekę nad osobami w podeszłym wieku.
Podkreślano jednocześnie, że miejsca takie powinny oferować
opiekę nad osobami starszymi w warunkach zbliżonych jak
najbardziej do warunków rodzinnych.

KONSULTACJE
SPOŁECZNE

Kolejnym ze zgłaszanych problemów są konflikty na linii
starszego i młodszego pokolenia. Seniorzy często podkreślali,
że brakuje zarówno miejsc, jak i wydarzeń, które mogłyby
zbliżyć pokolenia często poróżnione różnego rodzaju
konfliktami interesów. Zachodzące na przestrzeni lat, zamiany
w
modelu
i funkcjonowaniu rodzin wpłynęły na rozluźnienie więzi
rodzinnych. Osoby starsze często czują się samotne
i niepotrzebne, natomiast młodzież (zajęta często swoimi
sprawami) nie zwraca uwagi na potrzeby najstarszych członków
rodziny. Z drugiej strony seniorzy nierzadko nie nadążają za
szybko zmieniającą się rzeczywistością. W związku z tym nie
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rozumieją potrzeb i oczekiwań młodszych pokoleń. Dlatego też
rekomenduje się podjęcie interwencji w zakresie tworzenia
miejsc oraz oferty integracji międzypokoleniowej. Głównym
celem tego rodzaju przedsięwzięć jest budowanie spójności
społecznej wyrażającej się we wspólnocie wolnych,
niezależnych ale wspierających się nawzajem ludzi.
Następnym z problemów zgłaszanych przez mieszkańców są
zdarzające się coraz częściej oszustwa ludzi starszych. Mimo,
że historie oszukanych ludzi na okrągło nagłaśniane są
w mediach, ufni seniorzy nadal tracą oszczędności. Nieraz
całego życia. Często kupują również rzeczy lub zgadają się na
włącznie usług (np. telefonii komórkowej czy internetowych),
które są kosztochłonne a zwykle niepotrzebne. Samotne, ufne
i pełne troski o bliskich narażone są w większym stopniu na
działania przestępców niż młodzi.
Zachodzące niekorzystne zjawiska demograficzne predestynują przede wszystkim obszar
miasta Józefów do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi.

1.5.2 STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW
Wśród problemów sfery społecznej sygnalizowanych zarówno przez samych mieszkańców,
jak również władze gminy, znajduje się problemy zdrowotne ludności. Ze względu na
znaczenie tego zjawiska, analizę przeprowadzono w grupie wszystkich mieszkańców gminy
oraz (biorąc pod uwagę problemy zgłaszane podczas prowadzonych w szkołach wywiadów)
w grupie dzieci i młodzieży do lat 15.
Specjalistyczne wsparcie z zakresu ochrony zdrowia na terenie gminy realizuje Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej NASZE ZDROWIE w Józefowie. Zapewnia on usługi w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej. Przychodnia posiada Poradnię Okulistyczną, Poradnię
Ginekologiczną, Poradnię Logopedyczną. W przychodni funkcjonuje pielęgniarska opieka
długoterminowa.
W świetle danych udostępnionych przez wyżej wymienioną placówkę problemy zdrowotne
mieszkańców nie odbiegają od statystycznie występujących problemów zdrowotnych
mieszkańców całego kraju. Przeważnie mieszkańcy gminy 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.

Tabela 2 Liczba i zmiana liczby chorych w gminie Józefów wg rodzaju choroby na przestrzeni lat 2013-2015

Wyszczególnienie

Lata
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2013

2014

2015

Zmiana
w latach 20132015 (%)

167

176

179

7,19

114

113

122

7,02

255

255

277

8,63

Liczba osób chorujących na choroby układu
krążenia

750

786

801

6,80

Liczba osób chorujących na choroby
i zaburzenia psychiczne

260

270

274

5,38

Liczba osób chorujących na choroby układu
oddechowego i alergie

302

310

330

9,27

Liczba osób chorujących na choroby układu
ruchu

900

910

930

3,33

Liczba osób chorujących na nowotwory

29

31

35

20,69

Liczba dzieci i młodzieży (do 15 lat włącznie),
u których zdiagnozowano wady postawy i
zaburzenia ruchu
Liczba dzieci i młodzieży (do 15 lat włącznie),
u których zdiagnozowano nadwagę lub
otyłość
Liczba dzieci i młodzieży (do 15 lat włącznie),
u których zdiagnozowano choroby zębów i
jamy ustnej

Źródło: Dane NZOZ w Józefowie

Na przestrzeni badanego okresu liczba mieszkańców borykających się z chorobami układu
ruchu wzrosła z 900 (2013 rok) do 930 (2015 rok). Wzrost odnotowano zarówno na terenie
miasta (4,92%), jak i obszarów wiejskich gminy (2,14%). Przyczyn tego zjawiska należy
upatrywać przede wszystkim w niekorzystnych tendencjach demograficznych zachodzących
na analizowanym obszarze – zwiększająca się liczba ludności w wieku poprodukcyjnym.
Przy uwzględnieniu potencjału ludnościowego poszczególnych jednostek referencyjnych,
szczególnie zła sytuacja występuje na terenie miasta Józefów. W 3 spośród 5 jednostek,
wskaźnik obrazujący udział ludności chorującej w ogólnej populacji ludności, przekroczył
średnią gminy (12,91%). Najgorsza sytuacja występuje w jednostce 4 – Józefów Centrum –
18,93% (4 kwartyl). Nieznacznie lepiej sytuacja wygląda w dwóch pozostałych jednostkach 1- Morgi – 15,69% (3 kwartyl) oraz 2- Józefów Północ -17,46%. W pozostałych dwóch
jednostkach wartość wskaźnik kształtuje się na poziomie niemal średniej gminy (3 – Józefów
Południe – 12,89% - 3 kwartyl oraz 5 – Parysówka 12,52% - 2 kwaryl).
Wśród jednostek referencyjnych wyznaczonych na terenach wiejskich gminy szczególną
koncentracja mieszkańców borykających się z problemami układu ruchu znajduje się
w jednostkach: 19- Siedliska (22,31%), 11- Górniki (18,79%) oraz 7- Brzeziny (19,75%).
W zakresie jednostki 8 – Górecko Kościelne oraz 9 – Czarny Las skrajne wyniki związane są
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z małą liczbą mieszkańców jednostek. Powyżej średniej gminy kształtuje się również
wskaźnik dla jednostek: 14- Majdan Kasztelański -12,99%, 22- Szopowe – 16,13% oraz 23Tarnowola -14,17.

Mapa 4 Udział ludności chorującej na choroby układu ruchu w ludności ogółem w 2015 roku (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NZOZ w Józefowie

Wśród najczęściej występujących problemów zdrowotnych mieszkańców gminy Józefów
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 zanotowano niemal 7%-owy wzrost liczby mieszkańców
chorujących na choroby układu krążenia, w tym na terenie miasta na poziomie 2,74%, a na
terenach wiejskich na poziomie 8,44%. W mieście Józefów w ramach 4 jednostek
referencyjnych wskaźnik udziału ludności chorującej w roku 2015 przekroczył średnią gminy
(11,12%):
•
•
•
9

2 – Józefów Północ – 16,59%,
1 – Morgi – 11,51%,
4 - Józefów Centrum- 14,89%,

Na podstawie: http://www.polskawliczbach.pl
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•

5 – Pardysówka – 11,73%.

Na terenach wiejskich problemy zdrowotne mieszkańców
mieszka ców widoczne są w szczególności
w 3 jednostkach:
•
•
•

6 – Borowina – 17,54%,
7 – Brzeziny – 24,69%,
11 – Górniki – 17,58%.

Analizowany wskaźnik
nik przybiera wartość
warto powyżej średniej również dla jednostek: 10
10- Długi
Kąt – 12,82%, 21- Stanisławów – 11,82% i 22- Szopowe – 11,29%.
Mapa 5 Udział ludności chorującej
cej na choroby układu krążenia w ludności
ci ogółem w 2015 roku (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NZOZ w Józefowie

Na choroby układu oddechowego i różnego
ró nego rodzaju alergie w roku 2015 chorowało 4,58%
populacji ludności gminy (w tym w mieście
mie cie 7,3%, a na terenach wiejskich 10,6%)
10,6%). W latach
2013-2015
2015 odnotowano nieco ponad 9%-owy
9%
wzrost liczby mieszkańców
ńców borykających
borykaj
się
z tego rodzaju chorobami. Podobnie jak w zakresie wyżej
wy ej wymienionych chorób, sytuacja
w obrębie miasta Józefów
efów kształtuje się
si w sposób niekorzystny. Przekroczenie odsetka
ludności chorującej powyżej
żej średniej
redniej gminy (4,58%) odnotowano w 4 jednostkach
referencyjnych (1 – Morgi – 6,28%, 2 – Józefów Północ -8,19% 3 – Józefów Południe –
4,97% oraz 4 – Józefów Centrum
Centru – 7,72%). Przyczyn tego rodzaju schorzeń
schorze w głównej
mierze należy upatrywaćć w zanieczyszczeniu środowiska
rodowiska naturalnego,
naturalnego które w gminie
Józefów związane
zane jest przede wszystkim z działalno
działalnością sektora komunalno
komunalno-bytowego.
Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje niekorzystne skutki zdrowotne. Liczne
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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.
Na terenach wiejskich sytuacja kształtuje się lepiej. Przekroczenie ww. wskaźnika
odnotowano w 6 z 18 wyznaczonych jednostek referencyjnych (w tym 2 to jednostki o bardzo
małej liczbie ludności). Najgorzej w tym zakresie wypadły następujące jednostki: 7 –
Brzeziny
(6,79%),
6- Borowina (6,14%), 10 – Długi Kąt (5,04%) oraz 11 – Górniki (4,85%).
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%).10
W zakresie wskaźnika obrazującego udział ludności chorującej na nowotwory w ogólnej
populacji danej jednostki, na terenie miasta, najgorzej sytuacja kształtuje się w zakresie:
•
•
•

4 – Józefów Centrum – 0,92%,
2 – Józefów Północ – 0,65%,
Józefów Południe – 0,62%.

Natomiast na terenach wiejskich najgorzej sytuacja kształtuje się w niżej wymienionych
jednostkach:
•
•
•
•
•
•
•

22 – Szopowe – 0,81%,
23 – Tarnowola – 0,79%,
10 – Długi Kąt – 0,63%,
7 – Brzeziny – 0,62%,
11 –Górniki – 0,61%,
14 – Majdan Kasztelański – 0,57%,
21 – Stanisławów – 0,51%.

Ostatnim z przeanalizowanych zagadnień w zakresie chorób ogółu populacji ludności gminy
Józefów są zaburzenia i różnego rodzaju choroby psychiczne. Na etapie opracowywania
niniejszej diagnozy, problemy tego rodzaju, akcentowane były bardzo mocno zarówno
podczas prowadzonych konsultacji społecznych, jaki i zgłaszane były przez władze gminy.
Poza tym, ich duże znaczenie w skali problemów społecznych gminy, znajduje również
odzwierciedlenie w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Józefów na
lata 2016-2026”11. Strategia w ramach kierunków działań służących realizacji 2 celów
strategicznych (Cel. 1 Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych
oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju oraz Cel 2.
Tworzenie warunków do skutecznej aktywizacji zawodowej oraz przeciwdziałanie
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu) podkreśla na niezbędność podjęcia interwencji
10

Na podstawie: http://www.polskawliczbach.pl
Uchwała nr XIV/82/15 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Józefów na lata 2016-2026
11
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w zakresie zarówno przeciwdziałania tego rodzaju chorobom, jak i stworzenia systemu
wsparcia dla mieszkańców borykających się z takimi problemami.

KONSULTACJE
SPOŁECZNE

Podczas konsultacji społecznych podkreślano, że coraz więcej
mieszkańców gminy Józefów boryka się z rożnego rodzaju
zaburzeniami i problemami psychicznymi. Ich przyczyn 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).
W związku z tym mocno akcentowano niezbędność podjęcia
interwencji w zakresie rozwoju poradnictwa psychologicznego
na terenie gminy.

Udział ludności chorującej na zaburzenia i choroby psychiczne w ogólnej populacji ludności
w 2015 roku w gminie kształtował się na poziomie 3,80%. W analizowanym okresie nastąpił
ponad 5%-owy wzrost chorujących mieszkańców (w mieście 3,01%, na obszarze wiejskim
5,46%). 49% z nich zamieszkuje w mieście, natomiast pozostałe 51% w 17 (spośród 18)
jednostek referencyjnych usytułowanych na terenach wiejskich gminy.
W mieście Józefów ww. wskaźnik powyżej średniej dla gminy kształtuje się w 4 jednostkach.
Najgorsza sytuacja występuje w jednostce 2 – Józefów Północ – aż 6,68% populacji ludności
ma problemy natury psychicznej. Równie niekorzystna sytuacja występuje w jednostce 4Józefów Centrum, gdzie problemy tego rodzaju zdiagnozowano u 6,25% mieszkańców.
Nieco lepiej wypadają jednostki: 1- Morgi – 4,81% i 3 – Józefów Południe 4,19%. Natomiast
wskaźnik dla jednostki 5 - Pardysówka kształtuje się nieznacznie poniżej średniej gminy 3,78%.
Wśród jednostek referencyjnych usytułowanych na terenach wiejskich najgorsza sytuacja
w zakresie analizowanego wskaźnika występuje w jednostkach:
• 10 – Długi Kąt – 4,62%,
• 6 – Borowina -4,39%,
• 7 – Brzeziny - 4,32%,
• 16 – Majdan Nepryski – 3,82%,
• 19 – Siedliska – 3,85%.
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W zakresie stanu zdrowia mieszkańców gminy analizie poddano również grupę dzieci
i młodzieży do 15 roku życia. Z danych udostępnionych przez NZOZ w Józefowie wynika, że
wśród badanej grupy mieszkańców, 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. Wskaźnik we wszystkich 5 jednostkach
referencyjnych kształtuje się na poziomie powyżej średniej gminy (29,28%):
•
•
•
•
•

1 – Morgi – 36,11%,
2 – Józefów Północ – 50,00%,
3 – Józefów Południe – 30,00%,
4 – Józefów Centrum – 36,99%,
5 – Pardysówka – 34,29%.

Znacznie lepiej w tym zakresie wypada wskaźnik na terenach wiejskich gminy. Zaledwie w 4
jednostkach referencyjnych przekroczono średnią dla gminy:
•
•
•
•

22 – Szopowe – 53,85%,
11 – Górniki – 41,46%,
7 - Brzeziny – 40,91%,
16 – Majdan Nepryski – 30,30%.

Mapa 6 Udział dzieci i młodzieży, u której zdiagnozowano choroby zębów i jamy ustnej w ogólnej liczbie ludności
do 15 roku życia włącznie w 2015 roku (%)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NZOZ w Józefowie

Kolejnym z obszarów problemowych analizowanej grupy mieszkańców
mieszka ców ssą wady postawy
i zaburzenia ruchu. W 2015 roku aż
a 18,92% dzieci i młodzieżyy do 15 roku życia na terenie
gminy
iny miało tego rodzaju problemy zdrowotne. Na przestrzeni 3 analizowanych lat ich liczba
wzrosła o 7,12%. Większy
kszy wzrost wska
wskaźnika
nika odnotowano na terenie miasta – 8,62% (na
terenach wiejskich – 6,92%). Na taki stan rzeczy wpływa przede wszystkim coraz dłuższy
dłu
czas spędzany
dzany przez dzieci i młodzie
młodzież w pozycji siedzącej
cej w szkole i w domu przed
komputerem i telewizorem (sedenteryjny tryb życia)) oraz korzystanie z nieergonomicznych
i niedostosowanych do wzrostu mebli powodujące
powoduj
asymetryczną lub wymuszon
wymuszoną postawę
ciała.
W zakresie tego rodzaju schorzeń
schorze sytuacja w mieście Jozefów wygląda
da korzystnie. Jedynie
w 2 jednostkach (1-Morgi – 20,83% oraz 2-Józefów Północ – 20,00%) wskaźnik
wska
udziału
dzieci i młodzieży,
y, u których zdiagnozowano wady postawy i zaburzenia ruchu w ogólnej
populacji ludności
ci do 15 roku żżycia, przekroczył średnią gminy.
Znacznie grzej sytuacja kształtuje się
si na terenach wiejskich – ażż w 9 jednostkach
referencyjnych przekroczono średnią
ś
gminy. Najgorsza sytuacja jest w jednostce 22 –
Szopowe, gdzie u 53,85% dzieci i młodzieży
młodzie y zdiagnozowano problemy w analizowanym
zakresie. Równie niepokojąco wypadają
wypadaj jednostki: 7 – Brzeziny (22,73%), 11-Górniki
11
(29,27%), 23- Tarnowola (25,00%). Nieco lepiej, ale również
równie powyżej
żej średniej
ś
dla gminy,
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sytuacja kształtuje się w jednostkach: 14- Majdan Kasztelański (19,23%),16 Majdan Nepryski
(19,70%) i Siedliska (22,22%). W zakresie jednostek 8 – Górecko Kościelna (28,57%) i 9 –
Czarny Las (22,22%) wysoka wartość wskaźnika zwiana jest z małą w stosunku do
pozostałych jednostek referencyjnych liczbą dzieci i młodzieży do 15 roku życia
(odpowiednio: 7 i 9).
Ostatnim z obszarów poddanych badaniu był udział dzieci i młodzież, u których
zdiagnozowano nadwagę lub otyłość. W świetle danych udostępnionych przez NZOZ
w Józefowie aż 12,90% ogólnej liczby ludności do 15 roku życia boryka się z tego rodzaju
problemami. 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.

KONSULTACJE
SPOŁECZNE

W świetle przeprowadzonych konsultacji społecznych przyczyn
problemu nadwagi czy otyłości dzieci i młodzieży należy
upatrywać przede wszystkim w braku lub niewystarczającej ich
aktywnością fizyczną. Spora część z nich na stałe nie uprawia
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 ze względu na specyfikę obszaru
zamieszkania oraz zatrudnienia (przeważającą część gminy –
96% - zajmują tereny wiejskie) 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, obniżone poczucie własnej wartości i wiary
w swoje możliwości), jak również z tego powodu są
stygmatyzowane
czy
nieakceptowane
w
środowisku
rówieśniczym.

Na terenie miasta Józefów w 3 jednostkach referencyjnych udział dzieci i młodzieży, u
których zdiagnozowano tego rodzaju problemy zdrowotne, przekroczył średnią gminy.
Najgorzej sytuacja wygląda w jednostce 1 – Morgi, gdzie przedmioty wskaźnik był wyższy o
2,38 punktów procentowych od średniej. Następne w kolejności znajdują się jednostki: 3 –
Józefów Południe (1,39 punktów procentowych powyżej średniej) oraz 2 – Józefów Północ
(0,44 punktów procentowych powyżej średniej).
Na terenach wiejskich przekroczenie wartości średniej dla gminy zdiagnozowano w 6
jednostkach. Najgorzej w tym zakresie kształtuje się sytuacja w następujących obszarach: 22
– Szopowe (30,77%), 11- Górniki (26,83%), 16 – Majdan Nepryski (19,70%), 13 Hamernia
(13,64%) oraz 19 – Siedliska (13,33%).
Mapa 7 Udział dzieci i młodzieży, u której zdiagnozowano otyłość lub nadwagę w ogólnej liczbie ludności do 15
roku życia włącznie w 2015 roku (%)

str. 46

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NZOZ w Józefowie

Analiza powyżej
ej zaprezentowanych danych prowadzi jednoznacznie do wniosku, że
w zakresie stanu zdrowia mieszkańców,
mieszka
mniej korzystnie sytuacja kształtuje się
si na terenie
miasta niż obszarów wiejskich gminy. Obszarem o największym
kszym natęż
natężeniu problemów
zdrowotnych mieszkańców
ców jest jednostka 22 Józefów Północ, dla której wszystkie 8
poddanych analizie wskaźników
źników kształtuje się
si na poziomie powyżej
ej średnich dla gminy
Józefów. Nieznacznie lepiej wypadły jednostki 11 Morgi (7 wskaźników
ników powy
powyżej średniej
gminy) oraz 4 – Józefów Centrum (6 wskaźników
wska
powyżej średniej
redniej gminy), a tak
także 3 –
Józefów Południe (5 wskaźników
źników powyżej
powy
średniej
redniej gminy). Najlepiej sytuacja wygl
wygląda w
jednostce 5 – Pardysówka, gdzie poziom wskaźnika
wska
powyżej średniej
redniej dla gminy zanotowano
jedynie dla 2 spośród
ród 8 wskaź
wskaźników.

1.5.3 BEZROBOCIE
Jednym z głównych zjawisk kryzysowych zachodzącym
zachodz cym w sferze społecznej, dodatkowo
silnie powiązanym
zanym z innymi negatywnymi procesami,
procesami jest bezrobocie. Zjawisko
bezrobocia przyczynia się do pogorszenia bytu i stanu psychofizycznego
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poszczególnych
jednostek
i całych rodzin, co często skutkuje wzrostem ubóstwa, występowaniem zjawisk
patologicznych (głównie nadużywanie alkoholu, przestępczością), biernością
i trudnościami z przystosowaniem się do zmieniających się zasad funkcjonowania na
rynku pracy. Piętno bezrobocia wpływa także na dzieci bezrobotnych, które odczuwając
własną sytuację materialną jako gorszą, stopniowo mogą izolować się, co jest dotkliwym
ograniczeniem naturalnych potrzeb związanych z rozwojem intelektualnym i społecznym.
Ze względu na znaczenie tego zjawiska, analizę przeprowadzono w możliwie szerokim
zakresie obejmującym: udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku
produkcyjnym i dynamikę zmiany dla lat 2013-2015, odsetek osób z wykształceniem
średnim/zawodowym i niższym w ogóle osób bezrobotnych na terenie gminy oraz okres
pozostawania bez pracy - udział osób długotrwale bezrobotnych - powyżej 12 miesięcy w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym).
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.
Bez wątpienia spadek liczby bezrobotnych związany jest z utworzeniem na terenie gminy
Józefów spółdzielni socjalnych. W chwili obecnej w gminie funkcjonuje 4 spółdzielnie
socjalne (Spółdzielnia Socjalna Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej, Fundusz
Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Józefowie „Spółdzielnia Socjalna”, Spółdzielnia
Socjalna Józefowski Ośrodek Usług Senioralnych, Centrum Turystyki „Roztocze” ), które
zatrudniają łącznie 100 pracowników. Potrzeby w tym zakresie nie są jeszcze jednak
zabezpieczone
w wystarczającym stopniu.
Tabela 3 Bezrobotni w gminie Józefów na przestrzeni lat 2013-2015

Lata
Wyszczególnienie
Liczba bezrobotnych
w mieście Józefów
na terenach wiejskich
Liczba długotrwale bezrobotnych (powyżej
12 m-cy)
w mieście Józefów

2013

2014

2015

Zmiana
w latach 20132015 (%)

366
131
235

312
110
202

313
105
208

-14,48
-19,85
-11,49

157

142

119

-24,20

57

53

42

-26,32
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Lata
2013

2014

2015

Zmiana
w latach 20132015 (%)

na terenach wiejskich

100

89

77

-23,00

Liczba bezrobotnych z wykształceniem
tylko średnim/zawodowym

197

171

194

-1,52

w mieście Józefów
na terenach wiejskich

73
124

58
113

70
124

-4,11
0,00

Wyszczególnienie

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju

Wśród wskaźników, za pomocą których można zidentyfikować poziom bezrobocia jest udział
osób bezrobotnych w ogóle osób w wieku produkcyjnym. Ze względu na fakt, że zjawisko
bezrobocia jest dość zróżnicowane wewnętrznie, przydatność takiego wskaźnika bywa
niejednokrotnie ograniczona. Nie pozwala on bowiem na odpowiednio precyzyjną
identyfikację obszarów szczególnie dotkniętych pewnymi, specyficznymi typami bezrobocia.
Sytuacja taka ma miejsce również w przypadku Józefowa. Obraz jaki widoczny jest w
przypadku wskaźnika bezrobocia ogółem w 2015 r. nie jest wystarczający i nie pozwala na
identyfikację obszaru szczególnie dotkniętego problemem bezrobocia. Dlatego analizie
poddano także dynamikę zmiany ww. wskaźnika w latach 2013-2015, a także wykształcenie
osób bezrobotnych i okres pozostawania bez pracy.

W ujęciu poszczególnych jednostek referencyjnych przekroczenie wartości wskaźnik
udziału osób bezrobotnych w ogóle osób w wieku produkcyjnym powyżej średniej gminy
w mieście Józefów odnotowano jedynie w przypadku jednostki 2 – Józefów Północ –
6,89%. Dokonując pogłębionej analizy – w odniesieniu do poszczególnych ulic miasta szczególnie niekorzystną sytuację można zaobserwować w obrębie następujących
jednostek:
•
•
•
•
•

ul. Plac Wyzwolenia (4 – Józefów Centrum) – 13,24 punktów procentowych
powyżej średniej gminy,
ul. Ogrodowa (3 – Józefów Południe) – 11,42 punktów procentowych powyżej
średniej gminy,
ul. Usługowa (2 – Józefów Północ) – 9,91 punktów procentowych powyżej
średniej gminy,
ul. Cicha (1- Morgi) - 5,74 punktów procentowych powyżej średniej gminy,
ul. Romanowskiego (1- Morgi) - punktów procentowych powyżej średniej gminy.

Wykres 4 Wskaźnik udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg ulic miasta Józefów
w 2015 roku (%)
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ul. Sosnowa
ul. Batalinów Chłopskich
ul. 29 Marca
ul. Wojska Polskiego
ul. Pocztowa
ul. Partyzantów
ul. Plac Wyzwolenia
u. Krótka
ul. Nowa
ul. Miszki Tatara
ul. Kościuszki
ul. Broniewskiego
ul. Bartoszewskiego
u. Górnicza
ul. Ogrodowa
ul. Pogodna
ul. Kamienna
ul. Biłgorajska
ul. Usługowa
ul. Przemysłowa
ul. Targowa
ul. Popławskiego
ul Papiernika
ul Leśna
ul. Zielona
ul. Źródlana
ul. Armii Krajowej
ul. Słoneczna
ul. Cicha
ul. Romanowskiego

7,61
9,09
6,35
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
2,17
0,00
6,73
0,00
0,00
6,80
18,18
0,00
3,59
2,53
16,67

4,08
3,45
7,04
0,00

0,00

9,09
6,82
5,05
4,60
8,33

12,50

12,50

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

*Czerwonym
Czerwonym kolorem zaznaczono ulice, w obrębie
obr
których wskaźnik przekroczył średnią
ą gminy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego
Powiat
Urzędu
du Pracy w Biłgoraju

W obrębie
bie jednostek usytułowanych na terenach wiejskich przekroczenie średniej wartości
badanego wskaźnika
nika zaobserwowano w 8 jednostkach referencyjnych. Najgorzej sytuacja
wygląd w jednostce 14- Majdan Kasztelański,
Kasztela
gdzie wskaźnik
nik udziału osób bezrobotnych
w ludności
ci w wieku produkcyjnym w 2015 roku wyniósł 11,63% (4,87 punktów procentowych
powyżej średniej). Tuż za nią plasuje się jednostka 6- Borowina – 10,29% (3,54 punktów
procentowych powyżej średniej).
redniej). W zakresie kolejnych 4 jednostek wskaźnik osiąga
osi
wartości
zbliżone: 10- Długi Kątt (8,22%), 11 – Górniki (8,02%), 16- Majdan Nepryski (8,79%), 18 –
Długi Kąt-Osada
Osada (8,50%). Ostatnie 2 jednostki (8 – Górecko Kościelne -10,34%
10,34% i 99 Czarny
Las – 13,795) to obszaru o bardzo małej liczbie ludności
ludno
w związku
ązku z tym wskaźnik
przyjmuje duże wartości
ci pomimo faktycznie małej liczby bezrobotnych (odpowiednio: 3 i 4
osoby).

Mapa 8 Udział bezrobotnych w ludności
ludnoś w wieku produkcyjnym w 2015 roku (%)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu
du Pracy w Biłgoraju

Jednoczesna analiza udziału osób bezrobotnych w ludności
ci w wieku produkcyjnym oraz
dynamiki zmiany liczby osób bezrobotnych w latach 2013-2015
2013
w obrębie
ębie miasta wskazuj, że
z najgorszą sytuacją mamy do czynienia
czy
w jednostkach: 1- Morgi oraz 2 – Józefów Północ
dynamika odpowiednio: minus 6,24%
6,24 oraz minus 13,52%; przy średniej
redniej dla gminy minus
14,48%).. Na terenach wiejskich na szczególną
szczególn uwagę zasługują jednostki, gdzie wska
wskaźnik
dynamiki
ynamiki zmiany liczy osób bezrobotnych przyjmuje wartości dodatnie:
•
•
•
•
•
•
•
•

18- Długi Kąt – 139,21%,
12 – Górecko Stare – 39,52%,
16 – Majdan Nepryski - 28,27%,
6 – Borowina – 2,21%,
8 – Górecko Kościelne
cielne – 10,34%,
9 – Czarny Las – 6,90%
11 – Górniki – 4,28%,
23 – Tarnowola -5,00%.
5,00%.

Analiza danych dotyczących
cych wykształcenia osób bezrobotnych z terenu gminy Józefów
wykazała, że najliczniejszą
ą grup
grupę stanowią osoby z wykształceniem średnim/zawodowych –
61,98%. W przedmiotowej grupie nastąpił nieznaczny spadek liczebności
ści (3 osoby) liczony
w porównaniu do roku 2013.
2013 Mniej liczną grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem
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wyższym - 19,06%. Pozostałe 18,96% to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym.
ni
Wysoki udział wśród
ród bezrobotnych osób z wykształceniem średnim/zawodowym
rednim/zawodowym jest jednym
z markerów wskazujących
cych na trwały charakter procesu pozostawania bez pracy. Wskaźnik
Wska
ten wykazuje na ogół wysoką korelację z kwalifikacjami zawodowymi osób bezrobotnych
oraz okresem pozostawania bez pracy. Aktywizacja bezrobotnych
bezrobotnych o najniższym
najni
wykształceniu jest bardzo trudna i czasochłonna.
W przypadku rozkładu przestrzennego odsetka osób bezrobotnych z wykształceniem
średnim/zawodowym
rednim/zawodowym w ogólnej liczbie bezrobotnych w 2015 r. wyra
wyraź
wyraźnie
widoczna jest
niekorzystna sytuacja w obrębie
bie miasta Józefów. Niemal we wszystkich jednostkach (oprócz
5-Parysówka) wskaźnik
nik przybiera wartości
warto
powyżej średniej
redniej dla gminy (która wynosi:
61,98%):
• 1 – Morgi – 76,19%,
• 2 – Józefów Północ – 71,43%,
• 3 – Józefów Południe – 66,67%,
• 4 – Józefów Centrum - 72,22%.
Maksymalną wartość (100%) przedmiotowy wska
wskaźnik osiągną
ą w obrębie
obr
ulic:
Romanowskiego, Cichej, Armii Krajowej, Popławskiego, Targowej, Usługowej, Nowej
i Batalionów Chłopskich.
Wśród
ród jednostek referencyjnych usytułowanych na terenach wiejskich,, w obrębie których
odnotowano przekroczenie wartości
warto
wskaźnika powyżej średniej
redniej dla gminy, znalazły się:18si
Długi Kat-Osada - 76,47%, 19 –Siedliska – 72,73%, 7 – Brzeziny – 71,43%, 1010 Długi Kąt 64,00%, 17 – Samsonówka – 62,50% i 21 - Stanisławów – 63,64%.
Mapa 9 Udział bezrobotnych z wykształceniem średnim/zawodowym
rednim/zawodowym w ogólnej liczbie bezrobotnych w 2015 roku
(%)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu
du Pracy w Biłgoraju

Nierzadko stosowanym wskaźnikiem
wskaź
oddającym natężenie
enie szczególnie istotnego wymiaru
zjawiska bezrobocia jest wskaźnik
wskaźnik udziału osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 m-cy)
w ogóle ludności
ci w wieku produkcyjnym. Pozwala on na precyzyjn
precyzyjną identyfikacj
identyfikację obszarów,
na których bezrobocie przyjmuje charakter trwałej postawy społecznej części
cz
częś
mieszkańców.
W 2015 roku liczba
iczba osób długotrwale bezrobotnych wynosiła 119, co stanowiło 38,02%
38,
wszystkich bezrobotnych z terenu gminy Józefów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Urz
Pracy w Biłgoraju. Na przestrzeni lat 2013-2015
2013 2015 liczba długotrwale bezrobotnych obniżyła
obni
się
o 24,20% (38 osób), a więc o wartość
warto
sporo wyższą (9,73 punktów procentow
procentowych) niż
dynamika liczby bezrobotnych ogółem. Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w ludności
ludno
w wieku produkcyjnym w 2015 roku
ro kształtował się na poziomie 2,57%.
Zróżnicowanie intensywności
ści tego wskaźnika
wska nika w skali miasta pozwala wy
wyróżnić obszar jego
koncentracji. Najwyższe
sze wartoś
wartości wskaźnika cechuje obszar 1- Morgi (2,96%),
(2,96%) 2 Józefów
Północ – 2,62% oraz 4 – Józefów Centrum (2,74%). Wśród
W ród ulic, dla których wskaźnik
wska
przybiera największe wartości
ści znalazły si
się: Romanowskiego (12,50%), Zielona (4,50%),
Leśna (3,31%), Popławskiego (4,23%), Ogrodowa (18,18%), Plac Wyzwolenia (20,00%).
Zbliżony poziom natężenia
enia zjawiska bezrobocia długotrwałego w przypadku obszaru
o
wiejskiego gminy zaobserwowano w jednostce: 6 – Borowina (2,94%), 23 – Tarnowola
(2,50%), 16 – Majdan
an Nepryski (3,02%), oraz 1818 Długi Kąt-Osada
Osada (3,00%). Nieco wyższym
wy
poziom osiągnęły
ły jednostki: 10 – Długi Kąt (3,95%), 14 – Majdan Kasztelański
Kasztelań
(6,98%), 19 –
Siedliska (3,07%), 22 – Szopowe (3,57%).
Mapa 10 Udział osób długotrwale bezrobotnych w ludności
ludno w wieku produkcyjnym w 2015 roku (%)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju

Zmiana liczby osób długotrwale bezrobotnych pozwala wyróżnić obszary, na których
zachodzące procesy prowadzą do utrwalania się negatywnego poziomu zjawiska oraz jego
intensyfikacji. W 16
analizowanych jednostkach nastąpił spadek ilości liczby osób
długotrwale bezrobotnych, w 6 wzrost, zaś w 1 odnotowano brak zmiany.
Wśród obszarów, w których nastąpił wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych, znajduje
się:8- Górecko Kościelne (10,34%), 12 – Górecko Stare (4,64%), 16-Majdan Nepryski
(19,94%) 18- Długi Kąt Osada (47,75%), 19 – Siedliska (1,84%), 23- Tarnowola (100%). Na
obszarze miasta wskaźnik dynamiki zmiany liczby długotrwale bezrobotnych kształtował się
na dodatnim poziomie w zakresie ulic: Romanowskiego (100%), Słoneczna (2,08%), Zielona
(30,30%), Leśna (2,48%), Ogrodowa (63,64%), Plac Wyzwolenia (50,00%) oraz Sosnowa
(54,89%).

1.5.4 WYKLUCZENIE SPOŁECZNE I UBÓSTWO
Analizy dotyczącej poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego dokonano na bazie danych
z zakresie liczy oraz typu 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. Celem pomocy społecznej jest
umożliwienie poszczególnym osobom i ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie. W myśl ustawy12 pomoc
społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb
i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy
społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczna udzielana jest w
szczególności
z
powodu:
ubóstwa,
sieroctwa,
bezdomności,
bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby
ochrony macierzyństwa i wielodzietności, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzeń losowych,
sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych.
Jednym z podstawowych kierunków analiz była ocena natężenia zjawisk zapotrzebowania
mieszkańców poszczególnych obszarów referencyjnych na pomoc socjalną oferowaną przez
gminę. W tym celu analizie poddano liczbę beneficjentów (w tym przypadku rodzin z terenu
gminy Józefów), którzy z powodu indywidualnej sytuacji życiowej uprawnieni są do
korzystania z różnych form pomocy społecznej. Badaniu podano liczbę rodzin, które
uprawniane są do korzystania ze świadczeń ogółem oraz tych, które uprawnione są z tytułu:
ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, uzależnień, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Pozwoliło to na dokonanie
obserwacji zarówno w wymiarze terytorialnym, jak i jakościowym – które ze zjawisk stanowi
największy problem w skali gminy.
12

Ustaw z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 poz. 930)

str. 54

W świetle danych źródłowych (udostępnionych przez MOPS) liczba rodzin wymagających
wparcia oferowanego przez gminę ulega systematycznemu zmniejszeniu. Na przestrzeni lat
2013-2015 liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej spadła o 46, co oznacza blisko
15%-owy spadek. W mieście Józefów na przestrzeni badanego okresu liczba rodzin
korzystających z pomocy MOPS spadał o 3,89%, natomiast na terenach wiejskich gminy
liczba przedmiotowych rodzin zmniejszyła się o 18,45%. W 2015 roku 264 rodziny z terenu
gminy objętych było różnego rodzaju formami wsparcia. Stanowiły one około 10,32%
wszystkich rodzin w gminie. W poniższej tabeli zaprezentowane dane dotyczące liczby
rodzin korzystających z różnych form pomocy społecznej (bez względu na powód ich
przyznania)
w latach 2013-2015 wg wyznaczonych jednostek referencyjnych.
Tabela 4 Liczba rodzi korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na przestrzeni lat 2013-2015 wg
jednostek referencyjnych
Rok
JEDNOSTKA REFERENCYJNA
2013
2014
2013
1 – MORGI

11

13

9

2 - JÓZEFÓW PÓŁNOC

11

12

11

3- JÓZEFÓW POŁUDNIE

14

23

20

4 - JÓZEFÓW CENTRUM

25

24

21

5- PADRDYSÓWKA

16

12

13

6 –Borowina

13

10

12

7 – Brzeziny

3

2

1

8 - Górecko Kościelne

2

0

0

9 - Czarny Las

6

5

5

10 - Długi Kąt

16

13

12

11 – Górniki

31

29

28

12 - Górecko Stare

11

12

8

13 – Hamernia

13

10

11

14 - Majdan Kasztelański

8

8

11

15 - Józefów Roztoczański

0

0

0

16 - Majdan Nepryski

32

27

25

17 - Samsonówka

5

4

5

18 -Długi Kąt-Osada

15

10

10

19 - Siedliska

17

16

10

20 - Tartak Długi Kąt

11

12

8

21 - Stanisławów

41

31

38

22 - Szopowe

4

3

4

23 - Tarnowola

5

3

2

Suma:
310
279
264
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie

W analizowanym okresie najliczniej występującym powodem wsparcia udzielonego przez
MOPS było ubóstwo. Wśród rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2015
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roku aż 83,3% z nich uzyskiwało pomoc z tego właśnie tytułu (w tym w mieście rodziny te
stanowiły 85,14% wszystkich rodzin korzystających z pomocy MOPS, a na terenach
wiejskich 82,63%). Na przestrzeni lat 2013-2015 nastąpił ponad 17%-owy spadek rodzi
potrzebujących pomocy z tytułu ubóstwa. Koleją z głównych przyczyn przyznawania pomocy
jest bezrobocie. Z tego tytułu świadczenia pobierało 135 rodzin, co stanowi 51,14%
wszystkich rodzin korzystających z pomocy społecznej. W mieście rodziny te stanowiły
54,05% ww. rodzin, a na terenach wiejskich 48,42%. W badanym okresie spadek liczby
przedmiotowych rodzin wyniósł 6,89%. Z tytułu niepełnosprawności świadczenia w 2015
roku
otrzymywało
112
rodzin,
co
w ujęciu procentowym stanowi 42,42% łącznej liczby rodzin korzystających ze świadczeń
społecznych. W latach analizy liczba rodzin pozostawała na niemal niezmienionym poziomie
(spadek o 5 rodzin). W mieście rodziny uzyskujące pomoc z tytułu niepełnosprawności
stanowiły 51,35% wszystkich rodzin korzystających z MOPS, na terenach wiejskich 38,94%.
W zakresie pozostałych powodów przyznawania świadczeń pomocy społecznej sytuacja
kształtowała się w następujący sposób:
•
•

z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego: 2013 r. -9 rodzin, 2014 r.- 13 rodzin, 2015 r. – 5 rodzin;
z tytułu alkoholizmu: 2013 r. -12 rodzin, 2014 r. – 8 rodzin, 2015 r. – 6 rodzin.

Na potrzeby niniejszego opracowania analizie poddano w poszczególnych obszarach
referencyjnych następujące wskaźniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

udział rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ogólnej liczbie
rodzin w 2015 roku (%),
dynamikę zmiany udziału rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
w ogólnej liczbie rodzin na przestrzeni lat 2013-2015 (%),
udział rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa
w ogólnej liczbie rodzin w 2015 roku (%),
dynamikę zmiany udziału rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu ubóstwa w liczbie rodzin na przestrzeni lat 2013-2015 (%),
udział rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia
w ogólnej liczbie rodzin w 2015 roku (%),
dynamikę zmiany udziału rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu bezrobocia w liczbie rodzin na przestrzeni lat 2013-2015 (%),
udział rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu
niepełnosprawności w ogólnej liczbie rodzin w 2015 roku (%),
dynamikę zmiany udziału rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu niepełnosprawności w liczbie rodzin na przestrzeni lat 2013-2015 (%),
udział rodzin, które w 2015 roku miały założoną Niebieską Kartę.

Uwzględniając potencjał ludnościowy obszarów referencyjnych szczególna koncentracja
rodzin korzystających ze środków pomocy społecznej na obszarze miasta Józefów
występuje w jednostce: 4 – Józefów Centrum – 10,55%. W ramach pozostałych 4 jednostek
nie odnotowano przekroczenia wskaźnika powyżej ww. średniej. Analiza sytuacji w zakresie
poszczególnych ulic potwierdza, że najgorszą sytuację charakteryzuje się centralny obszar
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miasta. W obrębie 4 ulic (Bartoszewskiego, Miszki Tatara, Plac Wyzwolenia, Partyzantów)
(spośród
ród 9 zamieszkałych w tym obszarze) wskaźnik
nik obrazujący udział rodzin
korzystających
cych z pomocy MOPS jest znacznie wyższy niż średnia.
rednia. Nieco lepiej sytuacja
wygląda
da w zakresie południowej cz
części miasta – pomimo, że
e wartość wskaźnika dla
jednostki 2- Józefów Południe jest niższa
ni
niż średnia
rednia gminy, to 2 (Ogrodowa, Górnicza)
spośród
ród 5 ulic charakteryzuje si
się zwiększonym udziałem ww. rodzin.
ących ze świadczeń pomocy społecznej w mieście
cie Józefów w 2015 r. (%)
Wykres 5 Udział rodzin korzystających
ul. Sosnowa
ul. Batalinów Chłopskich
ul. 29 Marca
ul. Wojska Polskiego
ul. Pocztowa
ul. Partyzantów
ul. Plac Wyzwolenia
u. Krótka
ul. Nowa
ul. Miszki Tatara
ul. Kościuszki
ul. Broniewskiego
ul. Bartoszewskiego
u. Górnicza
ul. Ogrodowa
ul. Pogodna
ul. Kamienna
ul. Biłgorajska
ul. Usługowa
ul. Przemysłowa
ul. Targowa
ul. Popławskiego
ul Papiernika
ul Leśna
ul. Zielona
ul. Źródlana
ul. Armii Krajowej
ul. Słoneczna
ul. Cicha
ul. Romanowskiego

4,55
19,35
4,67
0,00
0,00
16,67
66,67
0,00
6,67
83,33
6,40
0,00
11,11
12,99
14,29
0,00
7,75
2,44
0,00
11,11
3,03
8,57
0,00
5,80
7,32
3,64
0,00
7,69
0,00
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka
O rodka Pomocy Społecznej w Józefowie

Na terenach wiejskich wśród
śród jednostek charakteryzuj
charakteryzujących się koncentracj
koncentracją rodzin
korzystających z różnego
nego rodzaju świadczeń pomocy społecznej znajdują si
się:
•
•
•
•
•
•
•

6- Borowina – 14,81% (12 rodzin),
9 – Czarny Las – 29,41% (5 rodzin),
11 – Górniki – 23,93% (28 rodzin),
14 – Majdan
jdan Kasztelański
Kasztelań 19,64% (11 rodzin),
16 – Majdan Nepryski – 10,68% (25 rodzin),
19 – Siedliska – 10,64% (10 rodzin),
20- Tartak Długi-Kąt – 19,05% (8 rodzin),
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•

21 – Stanisławów – 19,92% (38 rodzin).

Mapa 11 Udział rodzin korzystających
cych ze świadczeń pomocy społecznej w ogólnej liczbie rodzin w 2015 r. (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka
O rodka Pomocy Społecznej w Józefowie

Wskaźnik obrazujący
cy dynamik
dynamikę udziału rodzin korzystających
cych ze świadczeń
ś
pomocy
społecznej na przestrzeni lat 2013-2015
2013 2015 szczególnie niekorzystnie kształtuje się
si w zakresie
dwóch jednostek referencyjnych: 3 – Józefów Południe oraz 14-Majdan
Majdan Kasztelański.
Kasztela
W obu
przypadkach przyjmuje on wartość
warto
dużo większą niż średnia
rednia dla gminy, która wyniosła:
minus 12,82% i kształtuje się odpowiednio na poziomie: 43,21% oraz 37,50%. W zakresie
pozostałych jednostek referencyjnych wskaźnik
wska
przyjmuje wartości
ści ujemne. Analiza
wskaźnika
nika na poziomie poszczególnych ulic miast Józefów potwierdza, że najbardziej
niekorzystna sytuacja występuje
ępuje w południowej jego części.
cz
W obrębie
bie 4 ulic (Biłgorajska,
Kamienna, Ogrodowa, Górnicza) odnotowano przyrost udziału rodzin korzystających
korzystaj
ze
świadczeń pomocy społecznej. Wskaźnik
Wska
obrazujący dynamikę
ę zmiany udziału
przedmiotowych rodzin osiąga także
tak
wartości dodatnie w obrębie
bie ulic: Romanowskiego
i Źródlanej
ródlanej usytułowanych w jednostce 1
1-Morgi oraz Leśnej,
nej, Popławskiego, Targowej
znajdujących się w obrębie
bie jednostki 2 – Józefów Północ.
Analiza danych dotyczących
cych udziału rodzin korzystających
korzystaj
ze świadczeń
ń pomocy społecznej
z tytułu ubóstw (tak
tak jak w przypadku
pr
udziału rodzin korzystających
cych ze śświadczeń ogółem)
wykazała, że na największa
ksza ich koncentracja na terenie miasta Józefów znajduje się
si
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w obszarze 4 – Józefów Centrum, gdzie wskaźnik przekracza średnią dla gminy (wynoszącą
8,51%). W zakresie wyżej wymienionego obszaru ponownie wśród ulic, gdzie analizowany
wskaźnik kształtuje się na poziomie znacznie powyżej średniej dla gminy znalazły się ulice:
Bartoszewskiego, Miszki Tatara, Plac Wyzwolenia, Partyzantów. Analogicznie jak w
zakresie pierwszego ze wskaźników, wśród obszarów wiejskich charakteryzujących się
najwyższą wartością badanego wskaźnika, znalazły się obszary: 11 - Górniki (12,86
punktów procentowych powyżej średniej gminy), 14 – Majdan Kasztelański (9,35 powyżej
średniej gminy), 16- Majdan Nepryski (1,75 powyżej średniej gminy), 20 – Tartak Długi Kąt
(5,78 powyżej średniej gminy) oraz 21 - Stanisławów (4,70 powyżej średniej gminy), Czarny
Las (15,02 powyżej średniej).
Kolejny ze wskaźników – dynamiki zmiany udziału rodzin korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z tytułu ubóstwa w latach 2012-2015 – analogicznie jak ww. wskaźnik
(dynamiki udziału rodzin korzystających ze świadczeń ogółem) najgorzej kształtuje się
w zakresie obszarów: 3 – Józefów Południe oraz 14-Majdan Kasztelański. Przybiera on
wartość znacznie powyżej średniej gminy (minus 16,53%) – odpowiednio: 31,10% oraz
25,00%. Dodatkowo w grupie jednostek, dla których wskaźnik przybiera wartość nieujemną
znalazły się: 11 – Górniki (2,73%), 13- Hamernia (1,57%), 15 – Józefów Roztoczański
(0,00%) oraz 22 – Szopowe 0,00%).

Mapa 12 Udział rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa w ogólnej liczbie rodzin
w 2015 r. (%)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka
O rodka Pomocy Społecznej w Józefowie

W mieście
cie Józefów w zakresie rodzin korzystaj
korzystających z pomocy MOPS z tytułu bezrobocia
szczególna ich koncentracja znajduje się
si w obszarze 5 – Pardysówka. W jednostce tej
wskaźnik
nik udziału rodzin korzystaj
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia
w 2015 roku wyniósł 8,24% i był sporo wyższy
wy
od średniej
redniej dla gminy (5,22%). Następny
Nast
w kolejności jest obszar 3 – Józefów Południe,
P
gdzie wartość wskaźnika
nika była nieco wy
wyższa
od średniej
redniej dla gminy i kształtowała się
si na poziomie 2,24%.W zakresie tej
tejże jednostki
szczególnie niepokojąco
co wyglą
wygląda natomiast dynamika zmiany udziału ww. rodzin w latach
2013-2015.
2015. Na przestrzeni analizowanego okresu nastąpił
nast
wzrost
ost udziału tychże
tych
rodzin o
140,6%.
Na obszarach wiejskich największy
najwię
odsetek rodzin korzystających
cych z pomocy odnotowano
w: 14 – Majdanie Kasztelański - 12,50% wszystkich rodzin. Poza tym w przedmiotowej
jednostce dynamika zmiany udziału rodzin w latach analizy
analizy kształtowała się
si na poziomie
75,00% (przy średniej
redniej dla gminy wynoszącej
wynosz cej minus 5,68%). Równie niepokoj
niepokojąco sytuacja
wygląda w jednostce 16 – Majdan Nepryski, gdzie udział rodzin korzystających
korzystaj
z pomocy
z tytułu bezrobocia w 2015 roku wyniósł 8,12%, natomiast dynamika zmiany udziału tychże
tych
rodzin 43,25%. Wskaźniki
niki odbiegaj
odbiegające od średniej
redniej dla gminy zaobserwowano tak
także
w obszarze 11 – Górniki (8,55% udział rodzin; -2,87%
2,87% dynamika zmiany).
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Mapa 13 Udział rodzin korzystających
cych ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w ogólnej liczbie
rodzin w 2015 r. (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka
O rodka Pomocy Społecznej w Józefowie

Wśród
ród grupy najliczniejszych powodów przyznawania rodzinom przez Miejski Ośrodek
O
Pomocy Społecznej różnego
nego rodzaju świadczeń (zarówno pieniężnych,
nych, jak i niepieniężnych)
niepieni
znajduje się niepełnosprawność.
niepełnosprawno
Analiza wskaźników dotyczących
cych udziału rodzin
pobierających świadczenia
wiadczenia z tytuły niepełnosprawności
niepełnosprawno ci w 2015 roku, a także dynamika
zmiany tego udziału wskazuje, że w szczególności
ci problem ten koncentruje się
si w obrębie
miasta Józefów. W 4 na 5 obszarów referencyjnych (oprócz 55 Morgi), obydwa wskaźniki
wska
przybierają niekorzystne wartości
wartoś w stosunku do średnich gminy. Z najwię
jwiększą koncentracją
tegoż problemu mamy do czynienia w obszarze 2-Józefów
Józefów Północ, gdzie pierwszy ze
wskaźników kształtuje się
ę na poziomie 1,62 punktu procentowego powy
powyżej średniej,
natomiast
drugi
a
aż
o 66,93 punktów powyżej średniej. Zbliżony poziom badane wskaźniki
źniki osi
osiągają również
w zakresie obszaru 4- Józefów Centrum – udział rodzin korzystających
cych z pomocy o 0,69
punktów procentowych powyżej
powyż średniej;
redniej; dynamika zmiany o 48,03 punktów powy
powyżej
średniej. Nieco mniejszą
ą ró
różnicę pomiędzy średnią gminy a obszaru referencyjnego
odnotowano
w jednostce 3 Józefów Południe - dział rodzin korzystających
cych z pomocy o 0,40 punktów
procentowych powyżej średniej;
redniej; dynamika zmiany o 15,80 punktów powyżej
powyż
powy
średniej. Wśród
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ulic, w obrębie których w roku 2015 zanotowano największy odsetek rodzin korzystających
z pomocy MOPS z tytułu niepełnosprawności znalazły się ulice: Miszki Tatara (66,67%),
Romanowskiego (25,00%), Partyzantów (16,67%), Ogrodowa (14,29%), Przemysłowa
(11,11%), Bartoszewskiego (11,11%).
Na obszarach wiejskich wśród terenów, gdzie niepełnosprawność stanowi przyczynę
korzystania z pomocy społecznej znajdują się w szczególności jednostek:
• 9 - Czarny Las - 17,65% odsetek rodzin korzystających ze świadczeń MOPS przy
średniej dla gminy 4,33%; dynamika zmiany udziału tychże rodzin w latach 2013-2015
wyniosła 217,65% przy średniej dla gminy na poziomie minus 3,02%;
• 20 - Tartak Długi-Kąt – 9,52% odsetek rodzin korzystających ze świadczeń MOPS;
dynamika zmiany udziału tychże rodzin w latach 2013-2015 wyniosła 2,38%;
• 18 – Długi Kąt – Osada – 8,82% odsetek rodzin korzystających ze świadczeń MOPS;
dynamika zmiany udziału tychże rodzin w latach 2013-2015 wyniosła 13,60%;
• 14 – Majda Kasztelański – 7,14% odsetek rodzin korzystających ze świadczeń MOPS;
dynamika zmiany udziału tychże rodzin w latach 2013-2015 wyniosła 33,33%.

Mapa 14 Udział rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności w ogólnej
liczbie rodzin w 2015 r. (%)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka
O rodka Pomocy Społecznej w Józefowie

KONSULTACJE
SPOŁECZNE

W trakcie konsultacji społecznych podkreślano,
podkreślano, że z roku na rok
wzrasta liczba osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności
wzrasta
szczególno
13
w starszym wieku.
wie
Mieszkańcy
cy w szczególno
szczególności akcentowali
problem
niewystarczaj
niewystarczającego
dostępu
ępu
do
sprzętu
sprz
rehabilitacyjnego. Zgłaszali także potrzebę
ę stworzenia o
ośrodka
dla niepełnosprawnych dzieci.

Wśród ogromnej skali i różnorodno
żnorodności problemów sfery społecznej jednym z najbardziej
selektywnych przestrzennie zjawisk kryzysowych jest zjawisko przemocy w rodzinie. Dotyczy
ono bowiem bardzo wąskiej
skiej grupy jednostek. Jednym z mierników tego zjawiska może
mo być
udział rodzin, w którym ze względu
wzgl
na stwierdzone przypadki przemocy w rodzinie założono
zało
Niebieską Kartę. Dane dotyczące
dotycz
liczby rodzin, którym założono
ono taką kartę pozyskano
zarówno z Miejskiego Ośrodka
środka
rodka Pomocy Społecznej oraz Komendy Policji w Józefowie14.
Natężenie zjawiska, zarówno w granicach miasta jak i obszaru wiejskiego,
wiejskie
jest niewielki
i obejmowało w ciągu
gu roku łącznie
łą
kilka rodzin. Na przestrzeni lat 2013--2015 liczba rodzin,
które objęto
to rocznie przedmiotow
przedmiotową kartą założoną przez MOPS, ulegała systematycznemu
wzrostowi: 2013 r. – 5, 2014 r. – 14, 2015 r. – 16. Łącznie w 2015 roku na terenie
te
gminy
Józefów Niebieska Kartę
ę zało
założonych miało 35 rodzin. Szczególna koncentracja rodzin
objętych pomocą ze względu
ędu na wyst
występowanie problemu przemocy w rodzinie występowała
wyst
13

Zgodnie z danymi Miejskiego Ośrodka
środka Pomocy Społecznej w Józefowie utrzymuje si
się
ę na zbli
zbliżonym poziomie:
2013 r. – 332, 2014 r. – 323, 2015 r. – 332. Jednocześnie prognozy dotyczące
ce wzrostu udziału osób wieku
poprodukcyjnym wskazują, że
e liczba osób niepełnosprawnych b
będzie
dzie systematycznie rosła.
14
Zarówno OPS, jak i Policja mają uprawnienia do założenia
enia Niebieskiej Karty rodzinie, w której dochodzi do
przemocy domowej.
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na terenie miasta w jednostce: 3- Józefów Południe – w latach 2013-2015 łącznie 6 rodzin.
Nieco mniej takich rodzin odnotowano w jednostkach: 4- Józefów Centrum (łącznie 4
rodziny) i 5 – Pardysówka (4 rodziny). Dla obszaru wiejskiego zjawisko koncentrowało się na
obszarze następujących miejscowości tj.: 9 - Czarny Las – w latach 2013-2015 wyżej
wymieniona kartą objęto 2 rodziny, 10 - Długi Kąt – 2 rodziny, 13 – Hamernia – łącznie 3
rodziny, 14 - Majdan Kasztelański – 1, 15 – Józefów Roztoczański – 1 rodzina, 16 – Majdan
Nepryski -2 rodziny, 19 – Siedliska – 2 rodziny, 20- Tartak Długi Kąt – 2 rodziny i 21 –
Stanisławów – 1 rodzina.
Przy uwzględnieniu potencjału ludnościowego poszczególnych jednostek referencyjnych
szczególna koncentracja (przekraczająca średnią dla gminy) wskaźnika udziału rodzin, które
w 2015 roku posiadały założono Niebieską Kartę zauważalne było w 3 spośród 5 jednostek
na terenie miasta:
•
•
•

3 - Józefów Południe - 2,62%
4 – Józefów Centrum – 2,01%
5 - Pardysówka – 2,20%.

Na terenach wiejskich szczególne natężenie widoczne jest w zakresie jednostek: 20 – Tartak
Długi- Kąt – 4,76% oraz 13 – Hamernia – 3,15%. W zakresie jednostek: 9 - Czarny Las oraz
15- Józefów Roztoczański wskaźniki osiągały bardzo duże wartości ze względu na mała
liczbę rodzin w tychże jednostkach.
Mapa 15 Udział rodzin, które w 2015 roku miały założoną Niebieską Kartę w ogólnej liczbie rodzin (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie
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1.5.6 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Przestępczość jest jednym z tych zjawisk społecznych, które odciskają dotkliwe piętno na
funkcjonowaniu lokalnej społeczności. Jest to margines życia społecznego, ale
intensywność zdarzeń oraz częstotliwość, z jaką występują, mogą mieć wpływ na
formowanie
się
postaw
i zachowań ludzi tworzących społeczność gminy. Poza tym dla mieszkańców, świadomość
życia w bezpiecznej okolicy, stanowi istotną wartość, stanowiącą często decydujący czynnik
wyboru danego 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.15 W ramach charakterystyki przedmiotowej sfery
analizie poddano poziom popełnianych przestępstw i przeprowadzanych rocznie interwencji
Policji, a także dynamikę ich zmiany w latach 2013-2015 oraz liczbę mających miejsce
zdarzeń drogowych. W kalkulacji odniesiono się do potencjału ludnościowego
poszczególnych obszarów analitycznych – jednostek referencyjnych. Ze względu na bardzo
małą liczbę zdarzeń drogowych mających miejsce na terenie gminy Józefów (2013 r. – 0,
2014 r. - 3, 2015 r. - 8) w ramach analizy nie uwzględniono wskaźników z nimi związanych.
Dane niezbędne do przeprowadzenia analizy zostały udostępnione przez Komendę Policji w
Józefowie. Należy podkreślić, że przestępczość nie stanowi podstawowego problemu w
zakresie bezpieczeństwa publicznego. W zakresie analizowanej gminy miernikiem poziomu
bezpieczeństwa publicznego będzie liczba interwencji Policji prowadzonych w związku z
sytuacjami zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz czynnościami
administracyjno-porządkowymi. Kolejnym z mierników poziomu bezpieczeństwa może być
liczba zdarzeń drogowych (przy uwzględnieniu ich przyczyn).
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.
W świetle udostępnionych danych jednostkami referencyjnymi o największej kumulacja
przestępstw (w tym przestępstw kryminalnych) w stosunku do ich potencjału ludnościowego,
są: 4- Józefów Centrum (2,21/100 mieszkańców),
18- Długi Kąt-Osada (0,71/100
mieszkańców), 1-Siedliska (0,77/100 mieszkańców), 20 – Tartak Długi-Kąt (0,88/100
15

Zasady programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w Województwie Lubelskim, grudzień 2015 r.
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mieszkańców). W zakresie jednostek: 8 – Górecko Kościelna oraz 9 – Czarny Las wysoka
wartość wskaźnika związana
zana jest z mał
małą populacją zamieszkującej
cej ludno
ludności. Na terenie
miasta Józefów, na
a przestrzeni analizowanego okresu, największą
najwi
ą liczbę
liczb popełnianych
przestępstw
pstw odnotowano w obr
obrębie ulic: Kościuszki (2013 r. - 8, 2014 r. - 5, 2015 r. – 5), Plac
Wyzwolenia (2013 r. - 1, 2014 r. - 7, 2015 r. – 1), Górnicza (2013 r. - 1, 2014 r. - 0, 2015 r. –
2).
Mapa 16 Liczba przestępstw
pstw popełnianych na 100 mieszańców
miesza
w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Józefowie

Badanie dynamiki liczby przestępstw
przest
przypadających na 100 mieszkańców
ńców w latach 20132015 wskazuje, iż największy
kszy ich przyrost odnotowano w na terenie miasta Józefów – aż w 3
z 5 jednostek referencyjnych analizowany wskaźnik
wska
przybiera wartości
ci dodatnie. Najgorzej,
w tym zakresie wypadły jednostki: 1 – Morgi (93,72%) oraz 2-Józefów
Józefów Północ (97,84%).
Lepie przedmiotowy wskaźnik
źnik kształtuje się
si w zakresie jednostki: 4-Józefów
4
Centrum
(22,87%). Na terenach wiejskich najgorzej sytuacja
sytuac kształtowała się w zakresie jednostkach:
13- Hamernia oraz 7 - Brzeziny, gdzie odnotowano odpowiednio: 104,55%-owy
104,55%
oraz
100,00%-owy
owy wzrost liczby przestępstw
przest
w stosunku do potencjału ludnościowego.
ściowego.
O niekorzystnej sytuacji w części z wyżej
ej wymienionych jednostkach świadczy także
wskaźniki
niki liczby interwencji Policji przypadaj
przypadających na 100 mieszkańców.
ców. Odmiennie niż w
przypadku przestępstw,
pstw, liczba przeprowadzanych rok rocznie na terenie gminy Józefów
interwencji Policji,, ulega wahaniom:
wahaniom 2013 r. – 62, 2014 r. – 89, 2015 r. – 82. Jednocześnie w
analizowanym okresie wyraźnie
wyraź
widoczna jest tendencja wzrastająca - ponad 32%-owy
wzrost. Wzrasta liczba interwencji związanych
zwi
z zakłócaniem porządku
dku publicznego (ponad
77,7%-owy wzrost), maleje natomiast tych, które dotyczą czynności
ści administracyjnoadministracyjno
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porządkowych (30,7%-owy
owy spadek). Wykroczenia polegające
ce na zakłócaniu ciszy i porz
porządku
stanowią jeden z najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców
mieszka ców rodzajów wykroczeń.
wykrocze
Jednocześnie bardzo często
sto intensywno
intensywność tego zjawiska pokrywa się
ę z innymi problemami
sfery społecznej. Bardzo niepokojący
niepokoj
jest fakt, że
e liczba tego rodzaju wykrocze
wykroczeń wzrosła
niemal 2-krotnie. Na przestrzeni lat 2013-2015
2013 2015 udział interwencji Policji prowadzonych na
terenie miasta Józefów w ogólnej
ogóln ich liczbie wzrósł z 51,6% do 54,9%. Najgorszą
Najgorsz sytuację w
2015 roku zaobserwowano jednostce: 4 - Józefów Centrum, gdzie liczba interwencji
przypadająca
ca na 100 mieszkań
mieszkańców wynosiła 5,33. W przeważającej części
ęści (23 na 29) były to
interwencje związane
zane z zakłócaniem porz
porządku publicznego. Wśród
ród ulic o największej
najwi
liczbie
interwencji znalazły się:: Plac Wyzwolenia (10), Kościuszki
Ko
(6) i Broniewskiego (3).
(
Przekroczenie powyżej
ej warto
wartości średniej dla gminy, która wyniosła 1,14/100 osób,
odnotowano także
e w jednostce: 1 – Morgi -1,46/100 osób. Prowadzone interwencje (7 na 7)
dotyczyły naruszenia porządku
ądku publicznego. Największą liczbę interwencji przeprowadzono
w obrębie
bie ulic: Zielonej (4) i Słonecznej
Słoneczn (3). Wśród
ród terenów wiejskich o największej
najwi
wartości
wskaźnika znalazły się: 22- Szopowe (2,42/100 mieszkańców),
mieszka
21- Stanisławów (2,03/100
mieszkańców) 18- Długi Kąt--Osada (1,77/100 mieszkańców). Wysoką
ą wartość
warto wskaźnika
zanotowano jednocześnie
nie w 8-Górecko
8
Kościelne -2,27/100 mieszkańców,
ńców, ale przy liczbie
interwencji wynoszącej
cej zaledwie 1.
Mapa 17 Liczba interwencji Policji popełnianych na 100 mieszańców
miesza
w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Józefowie

W obrębie
bie miasta Józefów dynamika zmiany liczby interwencji Policji przypadaj
przypadających na 100
mieszkańców w latach 2013-2014
2014 szczególnie niekorzystnie wygląda
wygl da w jednostce: 1
1- Morgi,
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gdzie odnotowano wzrost na poziomie 239,02%. W jednostce 4- Józefów Centrum Wzrost
ten kształtował się na poziomie 64,96%. Wśród jednostek usytułowanych na terenach
wiejskich największy wzrost przedmiotowego wskaźnik zaobserwowano w jednostkach: 22 –
Szopowe – 207,26% oraz 21- Stanisławów - 142,84%.
Na przestrzeni lat 2013-2015 liczba zdarzeń drogowych (rozumianych jako wypadku oraz
kolizje) na terenie gminy była nieduża i wyniosła odpowiedni: 2013 r. – 0, 2014 r. – 3, 2015 r.
- 8. Analiza dostępnych danych nie wskazuje w sposób jednoznaczny, aby któryś z
obszarów gminy charakteryzował się szczególnym natężeniem tego rodzaju zjawisk. Jedyną
dającą się dostrzec prawidłowością jest fakt, że niemal wszystkie zdarzenia drogowe miały
miejsce poza terenem miasta Józefów. Jakkolwiek ogólny poziom natężenia tego zjawiska
nie należy do wysokich, to jednak niepokojący jest konsekwentny wzrost wypadków
drogowych w skali całej gminy.

1.5.7 NISKI POZIOM EDUKACJI
Wśród mierników mogącym w sposób pośredni wskazywać miejsca zdegradowane są
wskaźniki poziomu edukacji. Mając na względzie ograniczony zakres dostępnych danych
oraz cel przeprowadzanego badania, do analizy użyto dwóch wskaźników:
• wskaźnika średniego wyniku sprawdzianu szóstoklasisty w latach 2012-2014,
• średniego odsetka dzieci w staninach z wynikiem niskim w latach 2012-2014.
Powyższe wskaźniki nie charakteryzują jakości nauczania w danej placówce, a mają za
zadnie wskazać argumenty przemawiające za tym, że dzieci zamieszkujące określony
obwód szkolny, maja gorsze warunki do nauki (np. mieszkaniowe, rodzinne, materialne), w
efekcie czego osiągają niższe wyniki w nauczaniu (w tym na egzaminach kończących dany
etap nauki). Gorsze średnie wyniki testu mogą wskazywać na istnienie pozaszkolnych
czynników wpływających na efektywność kształcenia. Potwierdzeniem roli miejsca
zamieszkania
w procesie edukacyjnym jest korelacja niskich wyników testu szóstoklasisty dzieci
zamieszkujących dany obszar, ze wskaźnikami dotyczącymi np. ubóstwa, bezrobocia.
Dopełnieniem zebranych danych były informacje uzyskane podczas przeprowadzonych
w szkołach wywiadów.
Na przestrzeni lat 2012-2014 na obszarze gminy Józefów funkcjonowało 4 szkoły
podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie - obwód szkolny
obejmujący dzieci z miejscowości: Józefów, Józefów Roztoczański, Borownia,
Szopowe;
2. Szkoła Podstawowa im. Konrada Bartoszewskiego-Wira w Górecku Starym - obwód
szkolny obejmujący dzieci z miejscowości: Górecko Stare, Górecko Kościelne,
Majdan Kasztelański, Brzeziny; Tarnowola, Florianka;
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim - obwód szkolny
obejmujący dzieci z miejscowości: Siedliska, Samsonówka, Majdan Nepryski, Tartak
Długi-Kąt, Długi-Kąt –Osada, Długi Kąt, Hamernia;
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4. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – Stanisławów,
ów, Czarny Las, Górniki.
Górniki
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w dwóch szkołach: Szkole
S
Podstawowej
im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim oraz Szkole Podstawowej w Stanisławowie średnia
wartość wyniku sprawdzianu szóstoklasisty w latach 2012-2014
2012 2014 była niższa od średniej dla
gminy, która wyniosła 21,07 pkt (na 40 max.).. Poza tym we wszystkich szkołach
podstawowych średnia
rednia wartość
warto
sprawdzianu była niższa niż średnia dla powiatu
po
biłgorajskiego wynosząca 23,61 pkt.
Z najmniej korzystną sytuacją mamy do czynienia w Szkole Podstawowej w Majdanie
Nepryskim,, gdzie we wszystkich latach analizy średni
redni wynik sprawdzianu szóstoklasisty był
poniżej średniej
iej dla gminy (2012 r.r. 1,33 pkt. poniżej średniej, 2013 r. – 2,09 pkt. poniżej
średniej, 2014 r. – 1,36 pkt. poniżej
poni
średniej).
redniej). Nieznacznie lepsze wyniki uczniowie osi
osiągnęli
w Szkole Podstawowej w Stanisławowie, gdzie średni
redni wynik ze kształtował się
si na poziomie
poniżej średniej
redniej dla gminy w roku 2013 (0,80 pkt. poniżej
poni
średniej)
i 2014 (2,38 pkt. poniżej średniej)
średniej),, natomiast w roku 2012 był na poziomie powyżej
powy
(o 2,20 pkt.) przedmiotowej średniej.
ś
O ile w zakresie pierwszej ze szkół wyniki prezentują
prezentuj
podobny poziom i „stałość
ść sytuacji”, o tyle w zakresie drugiej z nich świadczą o
pogarszającej się stopniowo sytuacji uczniów.
Mapa 18 Rozkład przestrzenny średniego
redniego wyniku sprawdzianu szóstoklasisty w latach 2012-2014
2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE w Krakowie
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Zaprezentowane dane uzupełnione zostały o wskaźnik średniego odsetka dzieci
w staninach z wynikiem niskim (staniny od 1 do 3) w latach 2012-2014. W wyniku
przeprowadzonej analizy stwierdzono, że jedynie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Majdanie Nepryskim, średni odsetek dzieci w staninach z wynikiem niskim w latach 20122014 jest wyższy od średniej dla gminy, która wynosi 35,00%. W przedmiotowej szkole we
wszystkich latach analizy wskaźnik osiąga wartość wyższą od wyżej wymienionej
średniej. Poza tym szczególnie niepokojący jest fakt, że wyraźnie widoczna jest trend
wzrastający tegoż wskaźnika (2012 r. – 2% powyżej średniej dla gminy, 2013 r. – 7%
powyżej średniej, 2014 r. – 13% powyżej średniej).
Mapa 19 Rozkład przestrzenny średniego odsetka dzieci w staninach niskich w latach 2012-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE w Krakowie

Zestawienie dwóch wyżej zaprezentowanych wskaźników wskazuje obszar spełniający
kryterium niskiego poziomu edukacji, do którego zaliczono jednostki: 13 – Hamernia, 16 Majdan Nepryski, 17 – Samsonówka, 18 -Długi Kąt-Osada, 19 – Siedliska, 20 - Tartak Długi
Kąt.
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Podczas wywiadów prowadzonych w placówka oświatowych
funkcjonujących na terenie gminy Józefów ujawnił się szereg
problemów dotyczących analizowanej sfery. Problemu dotyczą
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zarówno uczniów, jak i infrastruktury szkolnej. Analiza
jakościowa pozwoliła na wyszczególnienie najważniejszych
i najbardziej palących problemów, które zaprezentowano
poniżej:
• niezadowalające wyniki szkół w zakresie egzaminów
zewnętrznych,
• gorsze wyniki nauczania
w zakresie matematyki niż
przedmiotów humanistycznych - 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;
• utrzymująca się od lat na zbliżonym poziomie liczba uczniów
zdiagnozowanych
przez
Poradnię
PsychologicznoPedagogiczną z zaleceniem dostosowania wymagań
edukacyjnych - 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;
• brak motywacji uczniów do nauki i przeświadczenia o jej
niezbędności;
• w szkole obserwowany jest znaczny odsetek uczniów
z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym,
którzy wymagają wzmożonej uwagi nauczycieli oraz właściwej
opieki psychologiczno-pedagogicznej;
• 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;
• spora liczba uczniów pochodząca z rodzin 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
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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;
• niewystarczające
są
warunki
do
nauczania
eksperymentalnego oraz indywidualizacji pracy z uczniami o
specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• niewystarczające kompetencje nauczycieli w zakresie
wykorzystywania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym;
• zmniejszająca się liczba uczniów uczęszczających od Liceum
Ogólnokształcącego w Józefowie oraz planowana reforma
systemu oświaty, które rodzą konieczność przedefiniowania
roli i zakresu dotychczas funkcjonujących placówek
oświatowych.

1.5.8 POZIOM KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
Aktywność społeczności lokalnej to istotny czynnik mogący mieć wpływ na zmiany
zachodzące w jej otoczeniu. Badania przedmiotowej sfery dokonano analizując poziom
kapitału społecznego (mierzony za pomocą intensywności angażowania się mieszkańców w
sprawy publiczne) oraz aktywność mieszkańców w zakresie organizowania się w grupy
działające
w społeczności lokalnej.
Pod pojęciem kapitału społecznego należy rozumieć sieć społecznych relacji zaufania,
lojalności i solidarności. Wyróżnić można dwie postaci kapitału społecznego: spajający –
rozumiany jako relacje wewnątrz danej społeczności oraz pomostowy – definiowany jako
relacje tejże społeczności ze światem zewnętrznym. Wśród wyznaczników świadczących
o degradacji obszarów znajduje się również niski kapitał pomostowy. Jednocześnie należy
zaznaczyć, że często obszary takie charakteryzuje się równocześnie wysokim poziomem
spajającego kapitału społecznego.
Podstawowym wskaźnikiem zaangażowania obywatelskiego, które mierzy stopień
świadomości demokratycznej obywateli, ich uczestnictwo w rządzeniu, ocenę wpływu
obywateli na procesy decyzyjne w państwie, w regionie, czy w środowisku lokalnym, jest
frekwencja wyborcza. Jej analiza na poziomie poszczególnych komisji wyborczych, pozwala
zobrazować, w jakich obszarach może występować problem niskiego poziomu kapitału
społecznego (pomostowego). W związku z powyższym, dla potrzeb przedmiotowej diagnozy,
analizie poddano frekwencje w wyborach samorządowych - do Rady Gminy w 2014 roku
oraz parlamentarnych z 2015 roku.
W przypadku wyborów samorządowych średnia frekwencja w granicach gminy Józefów
wyniosła: 43,91% uprawnionych do głosowania. W jej granicach wyodrębniono jeden obszar,
gdzie frekwencja wyborcza była znacznie niższa od średniej dla gminy – obwód nr 4, który
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obejmował mieszkańców
ców jednostek referencyjnych: 16 – Majdan Nepryski, 19 – Siedliska
oraz 20 – Tartak Długi-Ką
Kąt. Średnia
rednia frekwencja w tym obszarze wyniosła 23,10%
uprawnionych do głosowania i była
by niższa aż o 20,81% od średniej
redniej gminy. Kolejnym z
okręgów wyborczych o najniższej frekwencji był obwód 2 obejmujący
obejmuj cy jednostki: 1
1- Morgi, 2Józefów Północ i 6 - Borowina. Jednocześnie
Jednocze nie w obwodzie tym odnotowano frekwencj
frekwencję nieco
wyższą (o 4,39%) od średniej
redniej dla gminy.
Mapa 20 Rozkład przestrzenny frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych
samorz dowych w 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

W przypadku wyborów
w parlamentarnych średnia
rednia frekwencja w granicach gminy była
sporo niższa niż w wyborach samorządowych
samorz
i wyniosła 11,30%
% uprawnionych do
głosowania. Jest to zjawisko charakterystyczne dla obszaru całego kraju
kraj – zazwyczaj
frekwencja
w wyborach na poziomie kraju jest sporo niższa
n
niż w wyborach lokalnych. Obszar, gdzie
średnia frekwencja
kwencja w wyborach parlamentarnych była niższa od średniej dla gminy
pokrywa się z obszarem niskiej frek
frekwencji w wyborach samorządowych
dowych – chodzi tutaj
o obwody 4 (o 2,31% poniżej
poniż średniej) oraz 2 (o 1,23% poniżej średniej). Poza tym
najniższą frekwencję wyborczą
wyborcz (o 6,71% poniżej średniej)
redniej) odnotowano w obwodzie 5,
obejmującym jednostki: 9 – Czarny Las i 21 – Stanisławów. Frekwencję poniżej średniej
gminy odnotowano w również w obwodzie 1 (o 1,84% poniżej średniej)
redniej) obejmującym
obejmuj
jednostki: 3 – Józefów Południe oraz 4 – Józefów Centrum. W zakresie pozostałych
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obwodów wyborczych frekwencja kształtował się na poziomie powyżej średniej dla
gminy.

Mapa 21 Rozkład przestrzenny frekwencji wyborczej w wyborach parlamentarnych w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

Kolejnym z mierników jakości kapitału społecznego może być liczba działających na terenie
gminy organizacji pozarządowych16 zajmujących się problematyką lokalną. W gminie
Józefów w 2015 roku działało łącznie około 35 organizacji pozarządowych. Wskazuje to na
średni kapitał społeczny. Na przestrzeni lat 2013-2015 liczba organizacji pozarządowych
wzrosła zaledwie o 2. Wśród organizacji problematyką lokalną zajmowały się takie
16

Organizacja pozarządowa (ang. NGO non-governmental organization) to organizacja obywatelska, założona
przez obywateli lub ich organizacje, działająca z własnej inicjatywy w interesie określonego interesu publicznego.
Definicja ustawowa organizacji pozarządowej zawarta jest w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873), zgodnie z którym:
organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów
o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające
osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.
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organizacje jak m.in.: Centrum Turystyki "ROZTOCZE" Spółdzielnia Socjalna, Spółdzielnia
Socjalna Józefowski Ośrodek Usług Senioralnych, Stowarzyszenie na rzecz Pomocy
Rodzinie "Podaj Dłoń", Roztoczańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne im. Konrada
Bartoszewskiego- Wira w Górecku Starym, Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych w
Józefowie "Spółdzielnia Socjalna", Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Górniki, Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Józefowskiej, Klub Sportowy „Cosmos” w Józefowie, Porozumienie Tworzy
Przyszłość w Samsonówce, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stanisławów "Serce Roztocza",
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Górecko Stare "Stok", Stowarzyszenie na rzecz Eko-Rozwoju i
Turystyki w Józefowie na Roztoczu, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Długi Kąt "Zakątek
Roztocze", Stanisławowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Ochotnicze Straże Pożarne w
Borowinie, Długim Kącie, Józefowie, Hamerni, Stanisławowie, Szopowym.
Zarówno zasięg oddziaływania tych organizacji, jak i efektywność ich działania w skali gminy
oraz jej społeczności trudno jest ocenić. W związku z tym ciężko jest wskazać, w których
obszarach gminy występują deficyty w zakresie aktywności tego typu instytucji. Dane
dotyczące liczby funkcjonujących organizacji społecznych można jednakże przeanalizować
pod kątem aktywności mieszkańców w zakresie zrzeszania się i prowadzenia różnego
rodzaju organizacji społecznych. W tym celu analizie poddano wskaźnik organizacji
społecznych przypadających na 100 mieszkańców. W 2015 roku przedmiotowy wskaźnik
wyniósł dla gminy Jozefów 0,49. Wśród jednostek referencyjnych, dla których wyżej
wymieniony wskaźnik przewyższał średnią gminy znalazły się: 4- Józefów Centrum (2,39 na
100 mieszkańców),6- Borowina (0,88 na 100 mieszkańców), 11 – Górniki (0,91 na 100
mieszkańców), 12 – Górecko Stare (0,94 na 100 mieszkańców), 20- Tartak Długi-Kąt (0,88
na 100 mieszkańców), 22 – Szopowe (0,81 na 100 mieszkańców). Natomiast w 15 na 23
wyznaczone jednostki referencyjne analizowany wskaźnik kształtował się na poziomie
poniżej średniej dla gminy. Zdecydowanie z najgorszą sytuacją mamy do czynienia w
jednostkach referencyjnych, w których nie funkcjonują żadne organizacje pozarządowe, tj.:
5 – Pardysówka, 7 – Brzeziny, 8 – Górecko Kościelne, 9 – Czarny Las, 14 – Majdan
Kasztelański, 15 – Józefów Roztoczański, 18 – Długi-Kąt Osada, 19 – Siedliska oraz 23 –
Tarnowola.
Mapa 22 Liczba organizacji społecznych przypadająca na 100 mieszkańców w 2015 roku

str. 75

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Józefowie

Kolejnym z obszarów poddanych analizie jest poziom uczestnictw mieszkańców
mieszka
w życiu
kulturalnym. Wśród
ród jednostek realizujących w największym
kszym stopniu funkcje kulturalne gminy
znajduje się prowadzących
cych Miejski O
Ośrodek Kultury w Józefowie i Miejska Biblioteka
Publiczna. Obie instytucje są organizatorem wielu imprez cyklicznych odbywaj
odbywających się rok
rocznie na terenie gminy. W ramach analizy nie zbadano poziomu udziału mieszkańców,
mieszka
organizowanych wydarzeniach i imprezach o charakterze kulturalnym (ze względu
wzgl
na brak
dokładnych danych oraz fakt, że spora liczba uczestniczących
cych w nich osób to osoby
niezamieszkałe na ternie gminy – turyści, osoby z sąsiednich
siednich gmin, itd.). W celu zbadania
aktywności mieszkańców
ców w życiu
yciu kulturalnym przeanalizowano natomiast udział
mieszkańców w ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Według danych instytucji kultury w
roku 2015 liczba mieszkańców
ńców korzystających
korzystaj
w sposób ciągły
gły z MBP wynosiła 690 osób, co
stanowi 9,6% wszystkich mieszkańców
mieszka
gminy. Dane takie świadczą o d
dość niskim udziale
mieszkańców w życiu
yciu kulturalnym. 52,5% spośród tej grupy stanowili mieszkańcy
mieszka
miasta, co
jest uzasadnione ze względu
ędu na dost
dostępność biblioteki. Udział mieszkańców
ńców korzystających
korzystaj
z
MBP i pochodzących
cych z obszarów wiejskich kształtował się
si na poziomie 47,5%. Analiza
danych dotyczących
cych wieku (37% - dzieci i młodzież do lat 15; 41% - osoby pomiędzy 16 a 44
lat; 13% - osoby pomiędzy
dzy 45 a 60 lat, 9% - osoby powyżej 60 lat)) i statusu zawodowego
użytkowników
ytkowników biblioteki (47% osoby ucz
uczące się, 24% - osoby pracujące
ące i 29% pozostali)17
świadczy o tym, że
e na obszarze gminy Józefów aktywni w dziedzinie kultury są
s nie tylko
dzieci i młodzież, lecz również osoby w wieku produkcyjnym. Pomimo oferty skierowanej do

17

Na podstawie danych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie
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osób, którym stan zdrowia nie pozwala na odwiedziny w bibliotece (bezpłatna usługa
„Książka na telefon”) najmniej aktywną grupę stanowią natomiast seniorzy.
Wśród jednostek, w obrębie których wskaźnik liczby mieszkańców korzystających aktywnie
z MBP przypadających na 100 mieszkańców kształtował się najkorzystniej w obrębie miasta
Józefów oraz jednostkach referencyjnych położonych w niedalekiej odległości od miasta: 6Borowina oraz 18- Tartak Długi-Kąt. Wśród jednostek tych znalazła się również 17Samsonówka. Najmniejszą wartość wskaźnik osiągnął w zakresie jednostek: 9- Czarny Las
(2,17/100), 11- Górniki (3,33/100), 21- Stanisławów (4,73/100), 23 – Taronwola (4,72), a
więc jednostkach oddalony od miasta. Jednocześnie należy podkreślić, że w jednostkach
tych wskaźniki dotyczące wykluczenia społecznego i ubóstwa, jak również bezrobocia,
osiągają wysokie wartości.

KONSULTACJE
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1.6

W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych ujawnił się
problem marazmu i bierności w podejmowaniu aktywności
obywatelskich czy społecznych. 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.

SFERA ŚRODOWISKOWA

Kolejnym z obszarów wymagających, zgodnie z wytycznymi18, oceny w zakresie
występowania zjawisk kryzysowych są kwestie związane z jakością środowiska na obszarze
gminy Józefów.
Józefów jest gminą typową gminą rolniczą, w związku z czym tło zanieczyszczeń powietrza
kształtowane jest przede wszystkim przez źródła naturalne i antropogeniczne. Źródła
naturalne mają główny udział w opadzie pyłu. Są nimi: pola uprawne (z których wywiewany
jest pył), roślinność (źródło pyłków roślinnych, których stężenie w powietrzu nasila się w
porze kwitnienia traw i drzew) oraz drogi (z których wskutek ruchu samochodowego jest
porywany pył). Wśród antropogenicznych źródeł zagrożenia powietrza wymienia się: źródła
oparte na procesie spalania węgla w kotłowniach lokalnych, paleniska domowe. Należy
stwierdzić, iż obszar gminy charakteryzuje się stosunkowo dobrą jakością powietrza
atmosferycznego, na co wpływ ma niewątpliwie rolniczy charakter gminy, a także brak
większego przemysłu, który stanowiłby główne źródło generowania związków
zanieczyszczających powietrze atmosferyczne.19

18
19

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na latach 2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy Józefów na lata 2015-2030
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W zakresie jakości powietrza oraz emitowanych do niego zanieczyszczeń nie ma możliwości
dokładnego oszacowania danych dla poszczególnych obszarów referencyjnych ze względu
na brak punktów monitoringowych jakości powietrza. W związku z tym analiza niniejszego
obszaru została oparta o dane udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Lublinie i zawarte w „Ocenie jakości powietrza w województwie lubelskim za
2015 rok”.
Jak wynika z danych WIOŚ w Lublinie, zarówno Aglomerację Lubelską, jak
i strefę lubelską zaliczono (kryterium ochrony zdrowia) do klasy C ze względu na
przekroczenia 24-godzinnych stężeń pyłu PM10, średniorocznych stężeń PM2,5
i benzo/a/pirenu w pyle PM10. Główną przyczyną wysokich stężeń tego rodzaju
zanieczyszczeń jest emisja z procesów grzewczych opartych na węglu, w tym
tzw. niska emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Drugą przyczyną są niekorzystne
warunki klimatyczne, rozumiane jako wystąpienie szczególnie niekorzystnej sytuacji
meteorologicznej z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowymi przyczynami
są emisja z zakładów przemysłowych, ciepłowni oraz emisja komunikacyjna. W strefie
lubelskiej istotny udział ma emisja z rolnictwa (uprawy).
Na obszarze gminy Józefów nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu 24godz. pyłu PM10. Najbliżej zlokalizowanymi w stosunku do terenu gminy Józefów obszarami,
gdzie w 2015 roku zanotowano przekroczenia stężeń analizowanego rodzaju
zanieczyszczeń, są miasto Biłgoraj oddalone o około 30 km od granic gminy oraz miast
Zamość usytułowane w odległości około 40 km. W miastach tych odnotowano również
przekroczenia średniorocznych stężeń pyłu PM2,5. W gminie Józefów nie odnotowano
przekroczenia tych zanieczyszczeń. Znacznie gorzej sytuacja wygląda w zakresie
benzo/a/pirenu w pyle zawieszonym PM10. Przekroczenia tego rodzaju związków
chemicznych zanotowano w dużej ilości miejsc na obszarze województwa lubelskiego, w tym
na obszarze gminy Józefów.
Mapa 23 Obszary przekroczeń benzo/a/pirenu w województwie lubelskim w 2015 r.
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Źródło: „Ocena jakości
ci powietrza w województwie lubelskim za 2015 rok”
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Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Lublinie20 wśród obszarów, gdzie w 2015 roku odnotowano przekroczenia benzo/a/piernu
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 miejscowości Borowina i Stanisławów. W
świetle informacji 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 związku z nagromadzeniem zabudowy
mieszkaniowej, która ogrzewana jest w głównej mierze za pomocą indywidualnych palenisk.
Mapa 24 Przekroczenie benzo/a/pirenu na obszarze gminy Józefów

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Przy uwzględnieniu poszczególnych obszarów referencyjnych za najbardziej problemowy
z terenów gminy w zakresie przekroczeń zanieczyszczenia powietrza należy uznać: 2Józefów Północ, 3- Józefów Południe oraz 4- Józefów Centrum. W obrębie tych jednostek
udział obszarów, w obrębie których odnotowano w 2015 roku przekroczenia benzo/a/piernu,
kształtował się na poziomie 100%. Równie niepojącą sytuację odnotowano w obszarze 1Morgi, gdzie udział wyżej wymienionych obszarów był nieco niższy i kształtował się na
poziomie około 80%. W mieście Józefów najkorzystniej sytuacja występuje w obszarze 5Pardysówka, gdzie przekroczenia jakości powietrza odnotowano w obrębie zaledwie około
5% jednostki referencyjnej. W zakresie obszarów wiejskich gminy Józefów przekroczenia
jakości powietrza wystąpiły na znikomej części terenu. Odnotowano je jedynie w obszarach

20

Pismo z dnia 26.10.2016 r., znak: WMŚ.7016.4.30.2016
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6-Borowina (około 1% powierzchni obszaru referencyjnego) oraz 21- Stanisławów (około 3%
powierzchni obszaru referencyjnego).
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. Łączna długość dróg wojewódzkich na terenie gminy wynosi 30,5 km. 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. Poza
tym przez wschodnią część gminy przebiega linia kolejowa relacji Zamość-Bełżec o
znaczeniu międzynarodowym relacji Warszawa-Lwów.
Mapa 25 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

21

https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015
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Jednocześnie, oprócz zanieczyszczenia powietrza, ruch komunikacyjny odbywający się
drogami wojewódzkim nr 849 i 835 stanowi zagrożenie dla klimatu akustycznego. Mając na
względzie pomiary hałasu przy innych drogach wojewódzkich na Lubelszczyźnie, ocenia się,
że wzdłuż obu dróg poziom hałasu drogowego w porze dziennej nie przekracza
dopuszczalnych norm dla określonych rodzajów zabudowy.22
W trakcie konsultacji społecznych ujawniły się następujące
problemy sfery środowiskowej:

KONSULTACJE
SPOŁECZNE

• Degradacja terenów zielonych poprzez m.in. zaśmiecanie
lasów.
• Niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii –
dotychczas w ramach projektu pn. „Eco Energia w Gminie
Józefów”, dofinansowanego ze środków RPO WL na lata
2007-2013 , na terenie gminy zainstalowano łącznie 483 szt.
instalacji kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej
wody użytkowej (w tym 5 szt. w budynkach użyteczności
publicznej i 478 szt. w indywidulanych gospodarstwach
domowych). W dalszym ciągu 80% rodzin na terenie gminy
nie ma dostępu do tego rodzaju instalacji. Główną przyczyną
jest tutaj bariera finansowa, która ze względu na stan
zamożności mieszkańców, nie pozwala na samodzielny zakup
tego rodzaju instalacji. Poza tym mieszkańcy zgłaszali
konieczność rozszerzenia zakresu
• Problemem w zakresie sfery środowiskowej jest świadomość
mieszkańców, 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.

Mając na względzie charakter gminy oraz określone cele jej rozwoju23 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.

22

Na podstawie: http://www.wios.lublin.pl/srodowisko/ocena-klimatu-akustycznego

23

Strategia rozwoju gminy Józefów na lata 2015-2030: Cel oeracyjny:1.2 Podniesienie świadomości ekologicznej
wśród mieszkańców; Cel operacyjny: 2.6 Rozwój infrastruktury energetycznej w tym promocja OZE
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1.7

SFERA GOSPODARCZA

Kolejnym obszarem wytypowany do analizy jest obszar gospodarczy. Koncentruje się on na
zjawiskach związanych z przedsiębiorczością oraz kondycją lokalnych przedsiębiorstw.
Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej zależy głównie od potencjału kapitału
ludzkiego w zakresie działalności indywidualnej, ale także jest wypadkową takich zmiennych
jak lokalizacja czy wsparcie władz gminy w sferze rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
Gmina Józefów należy do obszarów, w których sytuacja społeczno-ekonomiczna ludności
jest zdeterminowania gospodarką rolną, stanowiącą wiodącą funkcję rozwojową i źródło
utrzymania. Ze względu na rolniczy charakter gminy podstawowym źródłem dochodów jej
mieszkańców jest praca w indywidualnych gospodarstwach Inne nierolnicze sektory
gospodarki, w tym usługowo - produkcyjne i usługi niematerialne mają znaczenie
uzupełniające.
Szczególną rolę w zakresie gospodarki gminy pełni miasto Józefów, które stanowi czynnik
oddziałujący na aktywność zawodową ludności. Jest rykiem pracy dla części jej
mieszkańców oraz ośrodkiem działalności firm handlowych i usługowych. Miejsca pracy na
terenie gminy zapewniają zakłady produkcyjno-usługowe, administracja oraz jednostki
oświatowe.
Gmina Józefów posiada mało sprzyjające warunki zewnętrzne do rozwoju
przedsiębiorczości. Na chwilę obecną rozwój przedsiębiorczości opiera się głównie na
wykorzystaniu własnych potencjałów i zasobów gminy.
Analiza liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie Józefów w latach 20132015 z danymi dla powiatu biłgorajskiego i województwa lubelskiego wykazuje, że dynamika
wzrostu liczby firm jest niestety niższa niż w otoczeniu gospodarczym gminy. W gminie
Józefów, tak jak i w innych gminach w kraju, dominują mikroprzedsiębiorstwa. Na przestrzeni
analizowanego okresu liczba zarejestrowanych prywatnych podmiotów gospodarczych
w gminie Józefów zwiększyła się o 25. Na obszarze miasta Józefów oraz terenów wiejskich
zarejestrowano niemal równą liczbę podmiotów (odpowiednio: 14 i 11). Mając na względzie
obecne trendy demograficzne (ujemne saldo migracji, spadek liczby mieszkańców)
systematyczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych stanowi o pozytywny sygnał
w zakresie sfery gospodarczej.
Struktura podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych na terenie gminy, jest mało
zróżnicowana i tym samym zbliżona do trendów ogólnopolskich. Jak wynika
z danych Banku Danych Lokalnych GUS w latach 2013-2015 nieznacznie ponad 95%
podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON należało do sektora
prywatnego. W grupie tej znaczną część, bo aż około 84% stanowiły osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą. Pod względem klas wielkościowych, w gminie
Józefów dominują przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób (80%). Kolejną mniej liczną
grupę tworzą podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób (małe przedsiębiorstwa) – zaledwie
20 podmiotów. 2 podmioty to firmy mieszące się w przedziale średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników. Przewaga małych podmiotów gospodarczych,
które nie dysponują kapitałem na rozwój i promocję, ani nie posiadają rezerw
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wystarczających na przetrwanie złej koniunktury gospodarczej, obniża istotnie potencjał
gospodarczy gminy.
Do największych pracodawców w gminie zaliczają się zlokalizowane w Józefowie:
•
•
•
•
•
•

Urząd Miejski,
placówki oświatowe,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "DĄB",
Spółdzielczy Zakład Gospodarczy w Józefowie,
Zakład Kamienia Budowlanego "WALD-BUD"
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALDREW EXPORT-IMPORT”.

Analiza struktury podmiotów gospodarczych pod względem przynależności do sekcji
PKD wykazała, iż najwięcej podmiotów gospodarczych w gminie Józefów działa w
branży: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych (sekcja G).
Stanowią one około 29,3% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w REGON. Kolejne
pod względem liczebności to podmioty działające w sekcjach: F - budownictwo (około
12,7%), C – przetwórstwo przemysłowe (około 9,6%), A - rolnictwo leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo (7,8%), a także H - transport i gospodarka magazynowa oraz S i T – pozostała
działalność usługowa i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (po 7%).
W celu zgadania poziomu przedsiębiorczości przeanalizowano liczbę osób fizycznych
prowadzących działalność i zarejestrowanych w CEIDG w poszczególnych obszarach
referencyjnych, przypadającą na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym (mężczyźni
18-64 lat kobiety 18-59 lat). W celu zbadania aktywności mieszkańców w zakresie
prowadzenia „własnego biznesu” wzięto pod uwagę jedynie osoby fizyczne prowadzące
działalność niezwiązaną z działalnością rolniczą. Według danych CEIDG na terenie
gminy Józefów w 2015 roku liczba przedsiębiorców, których status był aktywny, wynosiła
łącznie 232, w tym niemal 55% to osoby, które zarejestrowały swoją dzielność na terenie
miast Józefów. Przedmiotowe osoby fizyczne prowadzą działalność w zakresie:
transportu drogowego towarów (20), sprzedaży detalicznej prowadzonej w
niewyspecjalizowanych sklepach (15), produkcji wyrobów tartacznych (14), działalności
usługowej związanej z leśnictwem (10), konserwacji i naprawy pojazdów (9), tynkowania
(8), wykonywania robót wykończeniowych (7), robót elektrycznych (8). Ze względu na
specyfikę analizowanego obszaru (dostępność surowców naturalnych) mieszkańcy
podejmują także działalność w zakresie ciecia, formowania i wykańczania kamieni (6)
oraz wydobywania kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał
wapiennych, gipsu, kresy i łupków (2), a także wydobywanie żwiru i piasku (2).
W 2015 roku wskaźnik obrazujący liczbę osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą przypadających na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym dla gminy
Józefów kształtował się na poziomie 5,01. Analizowany wskaźnik lepiej wypada w
zakresie obszaru miasta Józefów. Jedynie w obszarze referencyjnym 2-Józefów Północ
jego wartość nie przekracza średniej dla gminy i jest od niej niższa zaledwie o 0,09
punktów procentowych. Znacznie gorzej natomiast analizowany wskaźnik wypada w
przypadku obszarów wiejskich gminy - niemal we wszystkich obszarach referencyjnych
(oprócz 17-Samsonówka i 19 – Siedliska) jest on mniejszy niż średnia gminy. Najgorszą
sytuację zaobserwowano w jednostkach: 9 – Czarny Las, 15 – Józefów Roztoczański
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oraz 20- Tartak-Długi
Długi Kąt,
Ką gdzie żaden z mieszkańców nie podjął
podją się prowadzenia
własnej działalności. Równie niepokojąco
niepokoj
wskaźnik
nik kształtuj się w nast
następujących
obszarach: 11 – Górniki (1,60/100), 14 – Majdan Kasztelański
ski (1,16/100) oraz 22 –
Szopowe (1,19/100).

Mapa 26 Liczba osób fizycznych prowadzących
prowadz
działalność gospodarczą przypadająca
ca na 100 mieszkańców
mieszka
w wieku produkcyjnym w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEIDG

•
KONSULTACJE
SPOŁECZNE

•

Wśród problemów zgłaszanych przez mieszkańców
W
mieszka
podczas
konsultacji społecznych w zakresie sfery gospodarczej znalazły
się
się:
brak wystarczającej
wystarczaj cej liczby miejsc pracy powoduj
powodujący
konieczno
konieczność
poszukiwania jej w poza granicami gminy i
zniech
zniechęcający
do osiedlania się na jej terenie;
konieczno
konieczność
emigracji w celach zarobkowych powoduj
powodującej
szereg problemów społecznych, takich jak np.: rozluźniające
rozlu
się
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•

1.8

więzi rodzinne, rozbicie rodzin wielopokoleniowych, problem
eurosierot, pozostawianie bez opieki najstarszych członków
rodziny;
brak przekonania i wiary we własne możliwości (strach przed
procedurami,
przepisami)
ograniczający
inicjatywę
mieszkańców w zakresie prowadzenia własnego biznesu.

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA

Zgodnie z wytycznymi24 jednym z problemów wymagających przeanalizowania są negatywne
zjawiska przestrzenno-funkcjonalne tj.: w szczególności niewystarczający poziom
wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu
do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do
zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska
jakości terenów publicznych.
Należy jednocześnie podkreślić, że ze względu na specyfikę analizowanego obszaru –
gmina miejsko-wiejska – niektóre z aspektów wskazywanych przy definiowaniu stanu
kryzysowego nie znajduje uzasadnienia w tym zakresie przy delimitacji obszarów
zdegradowanych (np. poziom skanalizowania poszczególnych miejscowości, w przypadku
gdy na obszarze znacznej części z nich jej budowa nie jest uzasadniona ekonomicznie).
Cechą charakterystyczną obszarów wiejskich, ściśle powiązaną z hierarchicznością
ośrodków (za którą idzie zależność niektórych obszarów niewyposażonych od sąsiednich
ośrodków wyposażonych), jest „niedorozwój” pewnych aspektów życia społecznogospodarczego. Naturalne jest, że obsługa w tym zakresie odbywa się w sąsiednich
ośrodkach wyższego rzędu (stąd na przykład nie zawsze na obszarach wiejskich za sytuację
niewłaściwą uważa się brak określonych rodzajów usług – nie są one przejawem sytuacji
kryzysowej).
Gmina jest praktycznie w całości zwodociągowana – 97% mieszkań na obszarze miasta
Józefów oraz 93% na terenie wiejskim gminy wyposażonych jest w instalacje
wodociągowe.25 Całkowita długość sieci wodociągowej na ternie gminy wynosi 64,4 km.
Znacznie gorzej wygląda sytuacja w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej. Całkowita długość
tej sieci na terenie gminy wynosi 13,7 km. Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Józefowie
z sieci kanalizacyjnej korzysta zaledwie łącznie 736 gospodarstw domowych położonych w
mieście Józefów (663), Borowinie (1), Majdanie Nepryskim (9), Samsonówce (55), Długim
Kącie- Osadzie (8). Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Józefowie
(przepustowości 300 m³/dobę) i miejscowości Siedliska (przepustowości 200m³/dobę). W
większości gospodarstw ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, a następnie
odwożone przez wozy asenizacyjne do oczyszczalni ścieków. Rzadko stosowanym
rozwiązaniem są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na chwilę obecną w oczyszczalnie
takie wyposażonych jest wyłącznie 22 gospodarstwa domowe położone w obszarze miasta
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Józefów (1 - Morgi - 13, 5- Pardysówka - 1, 8- Górecko Kościelne - 2, 12- Górecko Stare –
1, 13 – Hamernia - 1, 17 – Samsonówka - 1, 19 –Siedliska – 3).
Analiza rozmieszczenia istniejących podstawowych usług tj. przedszkola, szkół
podstawowych i ponadgimnazjalnych czy też obiektów kultury nie wskazuje na brak dostępu
do tych obiektów.
W obszarze przeznaczonych do urbanizacji gmina utrzymuje rezerwy terenów.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego systematycznie dokonywane są
zmiany w celu udostępnienia nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
Wielkość i standard obiektów usług publicznych w dziedzinie kultury (po ich modernizacji,
rozbudowie, przekształceniach funkcjonalnych) odpowiada potrzebom obsługi mieszkańców
miasta i gminy Józefów. Ze względu na planowana reformę szkolnictwa oraz zmniejszającą
się liczbę uczniów uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego niezbędne będzie
wykorzystanie istniejących budynków do nowych funkcji.
Diagnoza obejmuje zarówno tereny wiejskie jak i ośrodek miejski jakim jest miasto Józefów.
W związku z faktem iż lokalizacja przeważającej części usług publicznych obsługujących
wszystkich mieszkańców gminy koncentruje się w mieście trudno mówić o braku dostępu do
tych usług w terenach wiejskich. Faktycznie dostęp ten jest zapewniony przez lokalizacje
w centrum gminy.
Analiza dostępności do terenów zielonych okazała się niemiarodajna ze względu na
zróżnicowanie użytkowania terenów miejskich gdzie występują urządzone parki, jak i
terenów wiejskich gdzie ta dostępność do urządzonych terenów zielonych nie jest wymagana
(zabudowa wiejska gminy charakteryzuje się występowaniem jednej lub kilku linii zabudowy
wzdłuż dróg otoczonych terenami rolnymi i leśnymi).
W zakresie niskiej jakości terenów publicznych z problemami mamy do czynienia tylko
w obszarze miasta Józefów. Tereny wymagające w szczególności podjęcia interwencji
znajdują się w obszarze referencyjnym 1- Morgi i są to: 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. 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

str. 87

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.
Istniejące na terenie gminy Józefów rozwiązania komunikacyjne są adekwatne do potrzeb
i możliwości gminy miejsko-wiejskiej. 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.

1.9 SFERA TECHNICZNA
W świetle wytycznych26 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.
Mając na względzie tak sformułowane zjawisko degradacji technicznej, dobrym wskaźnikiem
oddającym zasięg obszaru kryzysowego może być liczba budynków mieszkalnych
wybudowanych przed 1989 rokiem, których technologia budowy znacznie odbiegała pod
względem cieplnym od obecnie panujących standardów. W świetle pozyskanych danych
ponad 76% budynków mieszkalnych na terenie powstało przed rokiem 1989.27 Największy
udział tego rodzaju zabudowy występuje w centralnej i południowej części miasta Józefów
(odpowiednio: 88,46% i 77,08%). Na terenach wiejskich gminy, przekroczenie średnie
wartości wskaźnika obrazującego udział zabudowy mieszkaniowej wybudowanej przed ww.
rokiem
w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych, odnotowano w następujących obszarach
referencyjnych: 9 – Czarny Las (93,75%), 10- Długi Kat (79,08%), 11- Górniki (82,08%), 14Majdan Kasztelański (77,36%), 16- Majdan Nepryski (89,95%), 18 – Długi Kąt Osada
(97,62%), 20 – Tartak Długi Kąt (91,11%), 21- Stanisławów (81,82%), 23 – Tarnowola
(80,95%).

26
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Mapa 27 Udział obiektów mieszkalnych wybudowanych przed 1989 rokiem w ogólnej liczbie budynków w 2015
roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Kolejnym z mierników obrazujących
obrazuj
problem braku rozwiązań umożliwiaj
żliwiających efektywne
korzystanie z obiektów mieszkalnych w zakresie ochrony środowiska
rodowiska mo
może być wskaźnik
obrazujący
cy udział gospodarstw domowych korzystaj
korzystających
cych z odnawialnych źródeł energii.
Bez wątpienia
tpienia tego rodzaju instalacje wpływaj
wpływają nie tylko na podniesienie jakości
jako
życia
lokalnej społeczności,
ci, lecz równie
również pozytywnie oddziaływają na stan środowiska
naturalnego. Analizy przedmiotowego wskaźnika
wska nika dokonano na podstawie danych
udostępnionych przez Urząd
ąd Miejski w Józefowie i dotycz
dotyczących
cych liczby gospodarstw
domowych wyposażonych
onych w instalacje odnawialnych źródeł energii.. Przedmiotowe instalacje
zostały zamontowane w ramach realizowanego na terenie gminy Józefów w 2015 roku
projektu pn. „Eko Energia
ia w Gminie Józefów”. W ramach przedsięwzięcia
przedsi
ęcia dofinansowanego
ze środków
rodków RPO WL na lata 2007-2013
2007
zainstalowano łącznie
cznie 483 szt. kolektorów
słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej,
u ytkowej, w tym 479 szt. w indywidulanych
gospodarstwach domowych oraz 5 szt. w budynkach użyteczności
ci publicznej. Na terenie
miasta zainstalowanych zostało łącznie
ł cznie 187 szt. instalacji OZE, natomiast na terenie
wiejskim łącznie 296 szt. Analizowany wskaźnik
wska
kształtował się na poziomie około 18,5%.
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Przy uwzględnieniu
dnieniu ogólnej liczby gospodarstw domowych poszczególnych jednostek
referencyjnych, z najgorszą
ą sytuacją
sytuacj (poniżej średniej
redniej dla gminy) dotycz
dotyczącą rozwiązań
umożliwiających
cych efektywne korzystanie z obiektów mieszkalnych w zakresie ochrony
środowiska,
a, mamy do czynienia w następujących
nast
cych obszarach referencyjnych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 - Józefów Południe -18,32%,
4 – Józefów Centrum – 17,09%,
5 – Pardysówka – 17,58%,
6 – Borowina – 17,28%,
10 – Długi Kąt – 11,70%,
13 – Hamernia – 18,11%,
14 – Majdan Kasztelański
Kasztelań – 14,29%,
16 – Majdan Nepryski – 14,10%,
19 – Siedliska – 18,09%,
21- Tartak Długi – Kąt
ąt – 7,14%,
21- Stanisławów – 13,68%.

Szczególnie niekorzystna sytuacja występuje
wyst puje w zakresie jednostek: 15 – Józefów
Roztoczański i 18 – Długi Kąt
K – Osada, gdzie żadne z gospodarstw
stw domowych nie
zdecydowało się na korzystanie z instalacji
instalacj odnawialnych źródeł energii.

Mapa 28 Udział obiektów mieszkalnych wyposażonych
wyposa
w instalacje odnawialnych źródeł
ródeł energii w 2015 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Józefowie

Ostatnim z obszarów poddanych analizie w ramach przedmiotowej sfery jest stan budynków
użyteczności publicznej i funkcjonujących w ich ramach rozwiązań umożliwiających
efektywne z nich korzystanie w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony
środowiska.
W tym celu analizie poddano 29 budynków usług publicznych będących w zasobie gminy.
Znaczna ich część (11) położonych jest w obszarze referencyjnym 4 – Józefów Centrum.
Przeważająca część budynków użyteczności publicznej w ostatnich latach była poddana
modernizacji w związku z tym ich stan należy określić jako dobry. W 2015 roku 4 budynki
wyposażono w kolektory słoneczne do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. W wyniku
przeprowadzonej diagnozy stwierdzono, że 4 budynki wymagają podjęcia interwencji –
przeprowadzenia głębokich prac termomodernizacyjnych. Wszystkie z nich znajdują się na
obszarze miasta Józefów – jednostki referencyjnej: 4 – Józefów Centrum.
•
•
•

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

str. 91

2.DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU
REWITALIZACJI
2.1 METODOLOGIA DELIMITACJI OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
W pracach nad zidentyfikowaniem obszarów zdegradowanych 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 (5 na terenie miasta oraz 18 na terenach wiejskich). 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 bazuje 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 wytycznych28 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.
Poniżej zaprezentowano listę wskaźników delimitacyjnych oraz przyjęte wagi dla grupy
czynników i poszczególnych wskaźników.

28

„Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na latach 2014-2020”
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Tabela 5 Wskaźniki delimitacyjne
Proponowany wskaźnik

Źródło danych

Charakter
wskaźnika

Wymagana wartość dla
obszarów objętych
wsparciem

Uzasadnienie wyboru wskaźnika

0,05

Udział ludności w wieku
poprodukcyjnym w
ludności ogółem w 2015
roku (%)

Urząd Miejski
w Józefowie

Stymulanta

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

Wskaźnik obrazuje
niekorzystną sytuację
demograficzną gminy Józefów.

0,05

Zmiana liczby ludności w
wieku poprodukcyjnym na
przestrzeni lat 2013-2015
(%)

Stymulanta

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

Wskaźnik obrazuje zachodzące
na obszarze gminy Józefów
niekorzystne tendencje
demograficzne- "starzenie się
społeczeństwa".

0,03

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 (%)

NZOZ
w Józefowie

Stymulanta

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

4.

0,03

Udział ludności chorującej
na choroby układu
krążenia w ogólnej liczbie
ludności w 2015 roku (%)

NZOZ
w Józefowie

Stymulanta

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

5.

0,04

Odsetek osób
bezrobotnych w ludności
w wieku produkcyjnym (%)

Powiatowy Urząd
Pracy w Biłgoraju

Stymulanta

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

Lp.

Sfera

Waga grupy
wskaźników

1.

0,6

3.

SPOŁECZNA

2.

Waga
wskaźnika

Urząd Miejski
w Józefowie
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Wskaźnik obrazuje udział
dzieci i młodzieży borykających
się ze schorzeniami
zdiagnozowanymi
u największej populacji
analizowanej grupy
mieszkańców gminy Józefów.
Wskaźnik obrazuje udział
ludności borykającej się ze
schorzeniami
zdiagnozowanymi u
największej populacji
analizowanej grupy
mieszkańców gminy Józefów.
Wskaźnik dotyczy
występującego na obszarze
gminy Józefów niekorzystnego
zjawiska bezrobocia.

6.

0,05

7.

0,04

8.

0,04

9.

10.

0,05

0,04

Zmiana udziału osób
bezrobotnych w ludności
w wieku poprodukcyjnym
w latach 2013-2015 (%)
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 (%)

Udział rodzin
korzystających ze
świadczeń pomocy
społecznej w ogólnej
liczbie rodzin w 2015 roku
(%)

Stymulanta

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

Wskaźnik pozwala na
zobrazowanie obszarów,
w obrębie których zjawisko
bezrobocia ma charakter
utrwalony.

Powiatowy Urząd
Pracy w Biłgoraju

Stymulanta

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

Wskaźnik ma za zadanie
zobrazowanie korelacji
pomiędzy poziomem
wykształcenia mieszkańców
a perspektywami zatrudnienia.

Powiatowy Urząd
Pracy w Biłgoraju

Stymulanta

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

Wskaźnik obrazuje zachodzące
na obszarze gminy zjawisko
długotrwałego bezrobocia.

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

Wskaźnik pozwala na
zidentyfikowanie obszarów, na
których bezrobocie przyjmuje
charakter trwałej postawy
społecznej części
mieszkańców.

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

Wskaźnik obrazuje udział
rodzin korzystających z
pomocy społecznej udzielanej
przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Józefowie bez
względu na formę (pieniężna,
niepieniężna, łącznie obie
formy) oraz powód
przyznanych świadczeń.
Przyjęcie w ramach wskaźnika
jako jednostki "rodzin"
pozwoliło na ukazanie
rzeczywistej skali problemu.

Powiatowy Urząd
Pracy w Biłgoraju

Powiatowy Urząd
Pracy w Biłgoraju

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Józefowie

Stymulanta

Stymulanta
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11.

12.

13.

14.

15.

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

Wskaźnik pozwala na
zidentyfikowanie obszarów,
gdzie mieszkańcy są
najbardziej narażeni na
wykluczenie społeczne
i ubóstwo.

Stymulanta

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

Wskaźnik obrazuje udział
rodzin borykających się
z problemem przemocy
w rodzinie. Przyjęcie
w ramach wskaźnika jako
jednostki "rodzin" pozwoliło na
ukazanie rzeczywistej skali
problemu.

Posterunek Policji
w Józefowie

Stymulanta

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

0,03

Zmiana liczba interwencji
Policji przypadająca na
100 mieszkańców w
latach 2013-2015 (%)

Posterunek Policji
w Józefowie

Stymulanta

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

0,01

Średni odsetek dzieci w
staninach z wynikiem
niskim w latach 2012-2014

Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna w
Krakowie

Destymulanta

Odchylenie poniżej
wartości średniej dla
gminy

Zmiana udziału rodzin
korzystających ze
świadczeń pomocy
społecznej w latach 20132015 (%)

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Józefowie

0,04

Udział rodzin, które w
2015 roku miały założoną
Niebieską Kartę (%)

Posterunek Policji
w Józefowie
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Józefowie

0,03

Zmiana liczby przestępstw
przypadająca na 100
mieszkańców w latach
2013-2015 (%)

0,05

Stymulanta
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Wskaźnik pozwala na
zidentyfikowanie obszarów
o największej koncentracji
przestępstw.
Wskaźnik pozwala na
zidentyfikowanie obszarów
o największej intensywności
zjawisk wpływających na
poziom bezpieczeństwa
publicznego i powodujących
konieczność podjęcia
interwencji przez służby
porządku publicznego.
Wskaźnik obrazuje problem
niskiej edukacji będącej
wynikiem niewystarczających
warunków do nauki.

0,01

16.

20.

0,15

ŚRODOWISK
OWA

19.

PRZESTRZENN
OFUNKCJONALN
A

18.

GOSPODARCZA

17.

0,05

0,05

Frekwencja w wyborach
parlamentarnych w 2015
roku (%)

Państwowa
Komisja Wyborcza

0,01

Liczba organizacji
społecznych przypadająca
na 100 mieszkańców

0,15

Udział obszarów, w
obrębie których
odnotowano
przekroczenie jakości
powietrza (%)

0,05

Liczba osób
prowadzących działalność
gospodarczą na 100 osób
w wieku produkcyjnym

Centralna
Ewidencja
i Informacja
o Działalności
Gospodarczej

0,05

Udział terenów
publicznych o niskiej
jakości oraz terenów
niedostosowanych do
obecnych funkcji w
powierzchni ogółem
obszaru (%)

Urząd Miejski
w Józefowie

Destymulanta

Odchylenie poniżej
wartości średniej dla
gminy

Urząd Miejski
w Józefowie

Destymulanta

Odchylenie poniżej
wartości średniej dla
gminy

Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska
w Lublinie

Stymulanta

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

Wskaźnik obrazuje problem
małej aktywności
mieszakańców w zakresie
spraw publicznych.
Wskaźnik obrazuje aktywność
mieszkańców w zakresie
organizowania się
w grupy prowadzące
działalność na rzecz lokalnej
społeczności bez względu na
cel tej działalności (kulturalna,
sportowa, edukacyjna).
Wskaźnik obrazuje
zdiagnozowane problemy
w zakresie środowiska
naturalnego - przekroczenie
dopuszczalnych norm stężenia
benzo/a/pirenu w pyle PM10

Destymulanta

Odchylenie poniżej
wartości średniej dla
gminy

Wskaźnik obrazuje aktywność
mieszkańców w zakresie
prowadzenia "własnego
biznesu" oraz skłonności do
podejmowania ryzyk z tym
związanych.

Stymulanta

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

Wskaźnik obrazuje problem
terenów publicznych o niskiej
jakości oraz niedostosowanych
do obecnych funkcji
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22.

TECHNICZNA

21.

0,15

23.

0,05

Udział obiektów
mieszkalnych
wybudowanych przed
rokiem 1989 (%)

Główny Urząd
Statystyczny
w Warszawie

Stymulanta

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

0,05

Udział obiektów
mieszkalnych
wykorzystujących
odnawialne źródła energii
(%)

Urząd Miejski
w Józefowie

Destymulanta

Odchylenie poniżej
wartości średniej dla
gminy

0,05

Udział budynków
użyteczności
wymagających podjęcia
głębokich prac
termomodernizacyjnych
(%)

Urząd Miejski
w Józefowie

Stymulanta

Odchylenie powyżej
wartości średniej dla
gminy

Źródło: Opracowanie własne
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Wskaźnik dotyczy problemu
braku rozwiązań
umożliwiających efektywne
korzystanie z obiektów
budowlanych mieszkalnych,
w szczególności w zakresie
energooszczędności i ochrony
środowiska.
Wskaźnik obrazuje problem
braku rozwiązań
umożliwiających efektywne
korzystanie z obiektów
budowlanych mieszkalnych,
w szczególności w zakresie
ochrony środowiska
Wskaźnik obrazuje problem
braku rozwiązań
umożliwiających efektywne
korzystanie z obiektów
użyteczności publicznej,
w szczególności w zakresie
energooszczędności i ochrony
środowiska

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;
• 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.
W poniżej tabelach zaprezentowano wyniki poszczególnych elementów przeprowadzonej
analizy
wskaźnikowej.
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Tabela 6 Wskaźniki delimitacyjne po normalizacji
Wskaźniki delimitacyjne

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W15

W16

W17

W18

W19

W20

W21

W22

W23

1 – MORGI

-1,99

-0,40

0,71

0,13

-0,21

0,07

1,08

0,15

0,41

-0,67

-0,09

-0,27

1,68

2,08

-0,34

0,50

0,35

1,71

-1,11

4,59

-0,52

-0,42

-0,21

2 - JÓZEFÓW PÓŁNOC

-0,28

0,30

1,83

1,02

0,02

-0,10

0,81

-0,05

-0,44

-0,51

0,54

-0,26

1,74

0,63

-0,34

0,50

0,34

2,26

-0,29

-0,21

-0,47

-0,05

-0,21

3- JÓZEFÓW POŁUDNIE

-0,17

-0,14

0,21

-0,12

-0,68

-0,65

0,54

-0,66

-0,30

-0,21

2,03

0,13

-0,66

-1,10

-0,34

0,65

0,17

2,26

-0,40

-0,21

0,15

0,14

-0,21

4 - JÓZEFÓW CENTRUM

1,04

-0,17

0,78

0,72

-0,46

-0,19

0,85

0,01

-0,20

0,03

0,10

-0,04

0,64

0,29

-0,34

0,65

-3,57

2,26

-3,53

-0,21

0,90

0,26

4,59

5- PADRDYSÓWKA

-0,76

-0,11

0,56

0,17

-0,59

-0,13

-0,40

-0,20

-0,23

-0,43

-0,02

0,01

-1,15

0,65

-0,34

-1,39

0,73

-0,32

0,20

-0,21

-0,59

0,21

-0,21

6 –BOROWINA

1,05

0,79

0,10

1,18

1,17

0,27

-0,40

0,14

0,01

0,61

0,30

-0,59

-1,15

0,65

-0,34

0,50

-0,85

-0,41

0,30

-0,21

-0,07

0,24

-0,21

7 – BRZEZINY

-1,19

-1,57

1,10

2,44

-0,12

-1,01

0,81

-1,06

-1,41

-1,15

-1,62

-0,59

1,77

-0,38

-0,94

-1,13

0,73

-0,46

-0,20

-0,21

-0,91

-2,07

-0,21

8 - GÓRECKO KOŚCIELNE

-0,48

0,76

0,10

0,90

1,19

0,45

0,54

0,44

0,70

-1,39

-2,73

-0,59

-0,73

-0,24

-0,94

-1,13

0,73

-0,46

0,15

-0,21

-2,59

-1,70

-0,21

9 - CZARNY LAS

-1,25

1,02

-0,42

0,78

2,35

0,37

-0,40

2,48

-0,69

2,57

0,20

2,62

0,40

-0,38

-0,87

1,87

0,73

-0,46

1,18

-0,21

1,25

-0,36

-0,21

10 -DŁUGI KĄT

0,57

-0,97

-0,48

0,36

0,47

-0,45

0,39

0,73

0,33

-0,44

-0,20

-0,27

0,31

0,65

1,43

0,09

0,35

-0,46

-0,09

-0,21

0,28

0,77

-0,21

11 - GÓRNIKI

1,86

-1,01

1,14

1,19

0,40

0,31

0,16

-0,34

-0,54

1,83

0,47

-0,59

-0,38

0,77

-0,87

0,20

-0,91

-0,46

0,70

-0,21

0,48

-0,32

-0,21

12 - GÓRECKO STARE

0,39

-1,22

-0,63

-0,79

-0,22

1,13

0,07

-0,08

0,57

-0,46

-0,25

-0,59

-0,64

-1,41

-0,94

-1,13

-0,96

-0,46

-0,05

-0,21

0,04

-0,42

-0,21

13 - HAMERNIA

0,18

-1,06

-0,74

-0,79

-0,22

0,10

0,00

-0,30

-0,44

-0,22

0,12

0,27

1,83

-1,06

1,43

-1,39

-0,29

-0,46

-0,14

-0,21

0,08

0,16

-0,21

14 - MAJDAN KASZTELAŃSKI

1,19

0,49

-0,66

-0,75

1,62

-0,50

-0,40

2,53

-0,37

1,25

1,84

-0,10

-1,15

-1,41

-0,94

-1,13

0,73

-0,46

0,83

-0,21

0,17

0,53

-0,21

15 - JÓZEFÓW ROZTOCZAŃSKI

0,97

1,91

-2,22

-1,89

-2,31

-2,11

-3,23

-1,61

0,45

-1,39

0,59

3,30

0,31

-0,38

-0,34

-1,13

0,73

-0,46

1,18

-0,21

0,02

1,89

-0,21

16 - MAJDAN NEPRYSKI

1,60

-0,71

0,24

-0,34

0,66

0,87

-0,16

0,18

0,84

0,05

0,01

-0,35

-0,93

-0,50

1,43

0,77

0,45

-0,46

0,66

-0,21

1,00

0,54

-0,21

17 - SAMSONÓWKA

-1,36

2,16

-0,67

-1,27

-0,91

-0,37

0,30

-1,00

-0,98

-0,72

0,56

-0,59

-1,15

-1,41

1,43

0,09

0,10

-0,46

-0,83

-0,21

-2,47

-1,33

-0,21

18 -DŁUGI KĄT-OSADA

-0,42

-0,77

-1,38

-1,27

0,56

3,45

1,09

0,17

1,62

-0,07

-0,49

-0,59

-0,72

-0,66

1,43

0,09

0,73

-0,46

-0,16

-0,21

1,50

1,89

-0,21

19 - SIEDLISKA

-0,21

0,42

-0,42

-0,47

-0,03

-0,37

0,88

0,21

0,50

0,04

-0,82

-0,01

0,30

-0,90

1,43

0,77

0,73

-0,46

-0,65

-0,21

-0,21

0,16

-0,21

20 - TARTAK DŁUGI-KĄT

-0,65

1,12

-0,79

-0,51

-1,39

-0,43

-0,40

-1,61

-1,99

1,17

-0,26

0,71

-0,37

0,65

1,43

0,77

-0,85

-0,46

1,18

-0,21

1,07

1,21

-0,21

21 - STANISŁAWÓW

-0,64

-0,67

-0,31

0,18

-0,38

-0,40

0,37

-0,53

-0,56

1,02

0,38

-0,46

-0,56

1,09

-0,87

1,87

-0,18

-0,38

-0,22

-0,21

0,46

0,58

-0,21

22 - SZOPOWE

0,24

-0,77

2,14

0,09

-0,30

-0,66

-2,10

0,51

-0,16

-0,19

0,59

-0,59

0,31

1,75

-0,34

0,20

-0,72

-0,46

0,83

-0,21

0,02

-1,30

-0,21

23 - TARNOWOLA

0,31

0,57

-0,19

-0,92

-0,62

0,33

-0,40

-0,13

2,90

-0,75

-1,24

-0,59

0,31

0,65

-0,94

-1,13

0,73

-0,46

0,44

-0,21

0,41

-0,62

-0,21

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 7 Punkty przyznane poszczególnym obszarom referencyjnym wg wskaźników delimitacyjnych
Wskaźniki delimitacyjne

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W15

W16

W17

W18

W19

W20

W21

W22

W23

1 – MORGI

0,00

0,00

0,09

0,06

0,00

0,10

0,12

0,08

0,10

0,00

0,00

0,00

0,09

0,09

0,00

0,02

0,01

0,45

0,00

0,15

0,00

0,00

0,00

2 - JÓZEFÓW PÓŁNOC

0,00

0,10

0,09

0,09

0,08

0,00

0,12

0,04

0,00

0,00

0,15

0,00

0,09

0,06

0,00

0,02

0,01

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3- JÓZEFÓW POŁUDNIE

0,00

0,05

0,06

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,15

0,08

0,00

0,00

0,00

0,02

0,01

0,45

0,05

0,00

0,10

0,05

0,00

4 - JÓZEFÓW CENTRUM

0,15

0,05

0,09

0,06

0,00

0,00

0,12

0,08

0,00

0,08

0,00

0,08

0,09

0,06

0,00

0,02

0,00

0,45

0,00

0,00

0,15

0,10

0,15

5- PADRDYSÓWKA

0,00

0,10

0,06

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,06

0,00

0,00

0,02

0,45

0,10

0,00

0,00

0,10

0,00

6 –BOROWINA

0,15

0,15

0,00

0,06

0,12

0,10

0,00

0,08

0,10

0,12

0,10

0,00

0,00

0,06

0,00

0,02

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,10

0,00

7 – BRZEZINY

0,00

0,00

0,09

0,09

0,00

0,00

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

8 - GÓRECKO KOŚCIELNE

0,00

0,15

0,00

0,09

0,12

0,15

0,08

0,12

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

9 - CZARNY LAS

0,00

0,15

0,00

0,09

0,12

0,15

0,00

0,12

0,00

0,12

0,10

0,12

0,09

0,00

0,00

0,03

0,02

0,00

0,15

0,00

0,15

0,00

0,00

10 -DŁUGI KĄT

0,10

0,00

0,00

0,06

0,08

0,00

0,08

0,12

0,10

0,00

0,00

0,00

0,06

0,06

0,02

0,00

0,02

0,00

0,10

0,00

0,10

0,15

0,00

11 – GÓRNIKI

0,15

0,00

0,09

0,09

0,08
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13 – HAMERNIA
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20 - TARTAK DŁUGI-KĄT
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21 – STANISŁAWÓW
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22 – SZOPOWE
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23 – TARNOWOLA
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Mapa 29 Suma punktów uzyskanych w efekcie analizy wskaźnikowej wg poszczególnych obszarów referencyjnych

Źródło: Opracowanie własne
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2.2

WYBÓR OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU
REWITALIZACJI

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 mieszkańców29 oraz nie stwierdzono na tym obszarze poważniejszych
problemów w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej czy funkcjonalnoprzestrzennej 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 wyznaczono
obszar zdegradowany, który został podzielony na 3 podobszary:
•
•
•

PODOBSZAR ZDEGRADOWNAY 1 – Morgi,
PODOBSZAR ZDEGRADOWNAY 2 – Józefów Północ,
PODOBSZAR ZDEGRADOWNAY 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.

29

Dane Urzędu Miejskiego w Józefowie
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Podczas wyznaczania obszaru rewitalizacji, z wcześniej wyznaczonego obszaru
zdegradowanego, wyłączono tereny przemysłowe a także teren cmentarza parafialnego
w Józefowie.
Wyznaczony obszar rewitalizacji nie przekracza wymogów określonych, co do jego
powierzchni (nie więcej niż 20% powierzchni gminy) i liczby zamieszkującej ludności (nie
więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy). 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.
Obszar rewitalizacji podzielono na następujące podobszary:
•
•
•

PODOBSZAR REWITALIZACJI 1 – Morgi,
PODOBSZAR REWITALIZACJI 2 – Józefów Północ,
PODOBSZAR
REWITALIZACJI
3
–

Józefów

Centrum.

str. 103

Mapa 30 Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Źródło: Opracowanie własne
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•

PODOBSZAR
ODOBSZAR REWITALIZACJI 1 – Morgi

Powierzchnia podobszaru wynosi łącznie 122,16 ha,
co stanowi 0,97% gminy Józefów. Zamieszkiwany
jest przez 478 osób,, co stanowi 6,64% wszystkich
mieszkańców gminy. Wśród
ród wiodących
wiod
funkcji
obszaru należy wymienić:: mieszkaniow
mieszkaniową oraz
turystyczno-rekreacyjną. Udział ludności
ludno
w wieku
poprodukcyjnym (tj. mężczyźni
źni 65 lat i więcej,
wi
kobiety 60 lat i więcej) w ogólnej liczbie ludności
ludno
kształtuje się na poziomie 12,34%. Stanowi
Stan
to
wartość o 7,9 punktów procentowych niższą od
średniej dla gminy. Jednocześnie
śnie niepokojący
niepo
jest
fakt, że
e obszar ten cechuje się dodatnim saldem
liczby
ludno
ludności
w wieku poprodukcyjnym w
latach 2013-2015
2013
(3,51%).
W zakresie stanu zdrowia zamieszkującej
zamieszkuj
obszar ludności,
ci, w 7 z 8 badanych
wskaźników
ników odnotowano przekroczenia warto
wartości średniej
redniej dla gminy. Najwi
Największe
odchylenia względem
dem wyż
wyżej wymienionej średniej
redniej odnotowano w zakresie udziału dzieci
i młodzieżyy (do 15 roku żżycia), u których zdiagnozowano choroby
oroby zębów
zę
i jamy ustnej
(6,83 punktów powyżej
ej średniej), udziału ludno
ludności chorującej
cej na choroby układu ruchu
(2,78 punktów powyżej),
ej), udziału dzieci i młodzieży,
y, u których zdiagnozowano nadwagę
nadwag
lub otyłość (2,38 punktów) oraz wady postawy i zaburzenia ruchu
ruchu (1,91 punktów), a
także udziału ludności
ści choruj
chorującej
cej na choroby układu oddechowego i alergie (1,70
punktów) oraz choroby i zaburzenia psychiczne (1,01 punktów).
Obszar zamieszkiwany jest łącznie
ł cznie przez 20 bezrobotnych, co stanowi 19% wszystkich
bezrobotnych z miasta Józefów. Na przestrzeni lat 2013-2015,
2013 2015, zbieżnie
zbie
z trendem
charakterystycznym dla całej gminy, odnotowano spadek udziału osób bezrobotnych
w ludności w wieku produkcyjnym (-6,24%),
(
jednakże jest on 2-krotnie
krotnie mniejszy niż
ni
średnia gminy wynosząca
ąca – 12,67%.Wśród bezrobotnych przeważają
żającą część stanowią
bezrobotni z wykształceniem średnim/zawodowym. Niepokojący
cy jest również
równie odsetek
długotrwale bezrobotnych (powyżej
(
12 miesięcy) w ludności
ci w wieku produkcyjnym
(2,96%), który kształtuje się
si na poziomie wyższym niż średnia
rednia gminy (2,57%).
Dodatkowo przy średniej
redniej zmianie udziału osób długotrwale bezrobotnych (powy
(powyżej 12
miesięcy)
w ludności
ci w wieku produkcyjnym n
na przestrzeni lat 2013-2015
2015 wynoszącej
wynosz
-22,60%
wskaźnik
nik dla analizowanego obszaru referencyjnego kształtuje si
się
ę na poziomie -1,78%,
W zakresie udziału rodzin korzystających
korzystaj
ze świadczeń pomocy społecznej szczególnie
niepokojąco wygląda
da wskaźnik
wska
dotyczący zmiany udziału rodzin korzystających ze
świadczeń z tytułu ubóstwa w latach, gdzie odnotowano spadek na poziomie 2,94%,
przy średniej
redniej dla gminy wynoszącej
wynosz cej minus 16,53% oraz zmiany rodzin korzystających
korzystaj
ze
świadczeń z tytułu bezrobocia – spadek zaledwie o 2,94% przy średniej
redniej dla gminy minus
5,68%.
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Analizowany obszar szczególnie niekorzystnie wygląda
wygl da w zakresie bezpiecze
bezpieczeństwa
publicznego. Zarówno wskaźnik
wska
dotyczący zmiany liczby przestępstw
ępstw przypadaj
przypadających
na 100 mieszkańców
ców na przestrzeni lat 2013
2013-2015, jak i zmiany liczby interwencji Policji
przypadających
cych na 100 mieszka
mieszkańców na przestrzeni lat 2013-2015
2015 przekraczają
przekraczaj
wartości znacznie powyżej
żej średniej
redniej dla gminy (odpowiednio: 93,72% przy średniej gminy
minus 49,96% oraz 239,02% przy średniej gminy 34,26%).
W obrębie
bie przedmiotowego obszaru zauważalne
zauwa
są również problemy w zakresie
niskiego poziomu uczestnictwa w życiu
yciu publicznym (frekwencja w wyborach
parlamentarnych 10,07% przy średniej
redniej gminy 11,30%; liczba organizacji społecznych
przypadających
cych na 100 mieszk
mieszkańców 0,21 przy średniej
redniej gminy 0,49; liczba osób
biorących
cych udział w badaniu ankietowym przeprowadzonym w daniach 3-26
3
października
2016 r. – zaledwie 2).
W zakresie sfery środowiskowej
rodowiskowej przedmiotowy obszar wypada mało korzystnie. Zgodnie
z danymi Wojewódzkiego
kiego Inspektora Ochrony Środowiska
rodowiska niemal na całym jego terenie
(około 80%) zanotowano przekroczenia bezno/a/pirenu. Natomiast w zakresie sfery
gospodarczej sytuacja w obszarze referencyjnym (tak jak w przypadku obszaru całego
miasta) wygląda
da pozytywnie. Liczba osób prowadzących
cych działalność gospodarczą na
100 osób w wieku produkcyjnym kształtuje się
si na poziomie 7,69, co stanowi warto
wartość
powyżej średniej
redniej dla gminy. Zdiagnozowano tutaj również problemy w zakresie sfery
przestrzenno-funkcjonalnej.
funkcjonalnej. Wśród
W
terenów
ów publicznych o niskiej jakości
jakoś wymagających
podjęcia
cia interwencji znajdują
znajduj się w szczególności: 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.

•

PODOBSZAR REWITALIZACJI 2 –
Józefów Północ

Łączna
czna powierzchnia podobszaru wynosi 38,12 ha,
co stanowi 0,30% gminy Józefów. Jest on
zamieszkiwany przez 464 osób,, co stanowi 6,44%
wszystkich mieszkańców
ców gminy. Wiodącą funkcją
obszaru jest funkcja mieszkaniowa. Udział ludności
w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności
ludno
– 18,97%, co stanowi wartość
ść o 1,27 punktów
procentowych poniżej średniej
redniej dla gminy.
Jednocześnie w obrębie
bie analizowanej jednostki na prz
przestrzeni
estrzeni lat 2013-2015
2013
odnotowano
wzrost liczby ludności
ci w wieku poprodukcyjnym o 10,00%, przy średniej dla gminy na
poziomie 3,85%. Poniżej średniej dla gminy kształtuje się
si natomiast udział dzieci i młodzie
młodzieży
do 15 roku życia w ludności
ci ogółem (12,93% pr
przy średniej 13,13%).
W zakresie stanu zdrowia zamieszkującej
zamieszkuj
obszar ludności we wszystkich badanych
wskaźnikach odnotowano przekroczenia wartości
warto
średniej dla gminy.. Największe
Najwi
odchylenia
względem wyżej
ej wymienionej śśredniej odnotowano w zakresie udziału dzieci i młodzieży
młodzie (do
15 roku życia),
ycia), u których zdiagnozowano choroby zzębów
bów i jamy ustnej (aż o 20,72 punktów
powyżej średniej),
redniej), udziału ludności
ludno
chorującej na choroby układu krążenia
ążenia (o 5,48 punktów
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powyżej średniej), udziału ludności chorującej na choroby układu ruchu (4,55 punktów
powyżej), choroby układu oddechowego i alergie (3,61 punktów) oraz choroby i zaburzenia
psychiczne (2,88 punktów).
Dla analizowanego obszaru niekorzystnie kształtują się wskaźniki dotyczące zjawiska
bezrobocia. Łącznie zamieszkuje tutaj 21 bezrobotnych, co stanowi 20% wszystkich
bezrobotnych w mieście. Pomimo odnotowanego na przestrzeni badanych lat spadku udziału
osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (spadek o 13,52% przy średniej dla
gminy minus 12,67%) odsetek osób bezrobotnych (6,89%) pozostaje na poziomie
przewyższającym średnią gminy (6,76%). Powyżej średniej kształtują się także wskaźniki
dotyczące udziału osób bezrobotnych z wykształceniem średnim/zawodowym w ogólnej
liczbie bezrobotnych (71,43%) oraz udziału osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12
miesięcy) w ludności w wieku produkcyjnym (2,62%).
Niekorzystnie wygląda również sytuacja w zakresie zmiany udziału rodzin korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej. Przy spadku w skali gminy na poziomie 12,82% w obszarze
referencyjnym udział ten pozostał na niemal niezmienionym poziomie (minus 1,66% przy
czym ogólna liczba rodzin korzystających z zaświadczeń nie uległa zmianie i w latach 20132015 wynosiła łącznie 11). Wynik gorszy niż średnia referencyjna odnotowano także w
zakresie wskaźników:
zmiany udziału rodzin korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej z tytułu ubóstwa w latach 2013-2015 (minus 11,49% przy średniej minus
16,53%), odsetka rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu
niepełnosprawności w roku 2015 (5,96% przy średniej 4,33%) oraz zmiany udziału rodzin
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności w latach 20132015 (wzrost o 63,90% przy średniej minus 3,02%).
Przedmiotowy obszar niekorzystnie wygląda również w zakresie bezpieczeństwa
publicznego. Zarówno wskaźnik dotyczący zmiany liczby przestępstw przypadających na
100 mieszkańców na przestrzeni lat 2013-2015, jak i zmiany liczby interwencji Policji
przypadających na 100 mieszkańców na przestrzeni lat 2013-2015 przekraczają wartości
znacznie powyżej średniej dla gminy (odpowiednio: plus 97,84% przy średniej gminy minus
49,96% oraz plus 97,84% przy średniej gminy plus 34,26%).
Podobne jak w zakresie pierwszego podobszaru rewitalizacji, analizowany teren
charakteryzuje się także problemami w zakresie niskiego poziomu uczestnictwa w życiu
publicznym (frekwencja w wyborach parlamentarnych 10,07% przy średniej gminy 11,30%;
liczba organizacji społecznych przypadających na 100 mieszkańców 0,22 przy średniej
gminy 0,49).
Szczególnie niekorzystnie podobszar wygląda w zakresie sfery środowiskowej. W świetle
danych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na całym jego terenie (100%)
zanotowano przekroczenia bezno/a/pirenu. W sferze gospodarczej sytuacja w obszarze
referencyjnym wygląda nieco mniej korzystnie niż w pozostałych jednostkach miasta.
Wskaźnik dotyczący liczby osób prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w
wieku produkcyjnym kształtuje się na poziomie 4,92, co stanowi wartość niższą od średniej
dla gminy (5,01).
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•

PODOBSZAR REWITALIZACJI 3 – Józefów
Centrum

Podobszar zajmuje powierzchnię 41,49 ha, co stanowi
0,33% obszaru całej gminy Józefów. Zamieszkiwany
jest przez 464 osób, co stanowi 6,44%
6,4
mieszkańców
gminy. Wśród funkcji tegoż obszaru należy
nale wymienić:
mieszkaniową, administracyjną,, usługow
usługową, edukacyjną,
kulturalną oraz sportową.
Na obszarze tym, zarówno udział
u
ludności
ci w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie
ludności w 2015 roku, jaki i zmiana liczby ludności
ludno ci w wieku poprodukcyjnym na przestrzeni
lat 2013-2015,
2015, kształtowały się na poziomie powyżej średnich
rednich referencyjnych (odpowiednio:
24,08%, co stanowi wartość
ść o 3,84 punktów procentowych powyżej średniej dla gminy
gm
oraz
5,65%, przy średniej 3,85%)). Poza tym teren ten zamieszkiwany jest przez sporą
spor grupę
mieszkańców powyżej
ej 75 roku życia (udział w ogólnej liczbie ludności
ści na poziomie 9,01%
przy średniej
redniej gminy 8,27%). Odnotowano tutaj również spadek liczby mieszka
mieszkańców w
badanych latach
ach na poziomie 2,33% (przy średniej minus 1,49%). Zmiana liczby ludności
ludno
w
latach 2013-2015 –spadek
spadek o 2,33%, przy średniej minus 1,49%.
Analiza wskaźników
ników dotyczących stanu zdrowia
zdrow zamieszkującej
cej ludnoś
ludności wygląda nieco
korzystniej niż w zakresie pozostały
pozostałych
ch podobszarów rewitalizacji. Przekroczenia zanotowano
w 6 z 8 wskaźników. Jeślili chodzi o problemy zdrowotne dzieci i młodzieży
młodzież to dotyczą one
głównie chorób zębów
bów i jamy ustnej (36,99% przy średniej
redniej 29,28%). Wśród
W
pozostałych
mieszkańców gminy największy
ększy problem stanowią choroby układu ruchu (udział ludności
ludno
chorującej
cej na choroby układu ruchu w ogólnej liczbie ludno
ludności
ci 18,93% przy średniej 12,91%).
Spory jest także
e udział mieszkańców
mieszka
borykających się z chorobami układu kr
krążenia (14,89%
przy średniej 11,12%),
), układu oddechowego (7,72% przy średniej
redniej 4,58%). Poza tym
w analizowanej jednostce odnotowano największy
najwi
udział mieszkańców
ńców borykających
borykaj
się
z chorobami i zaburzeniami psychicznymi - 6,25% przy średniej gminy na poziomie 3,80%.
3,80%
W zakresie bezrobocia wartości
warto
wskaźników przekraczających średnią
średni
dla gminy
odnotowano we wskaźnikach:
nikach: odsetek osób długotrwale bezrobotnych (powyżej
(powy
12
miesięcy)
cy)
w
ludno
ludności
w wieku produkcyjnym (Odsetek
Odsetek osób bezrobotnych w ludności
ludno ci w wieku produkcyjnym
2,74%) oraz udział osób bezrobotnych z wykształceniem średnim/zawodowym
rednim/zawodowym w ogólnej
liczbie bezrobotnych – 72,22%.
Obszar ten charakteryzuje się również przewyższającym średnią gminy udziałem rodzin
korzystających ze świadczeń
wiadczeń pomocy społecznej – 10,55% przy średniej 10,21% o
oraz
udziałem rodzin korzystających
ących ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa – 8,54%
przy średniej
redniej 8,51% (pomimo spadku liczby udzia
udziału dwóch wyżej
ej wymienionych wska
wskaźników
w latach 2013-2015). Większy
ększy jest równie
również udział rodzin korzystających
ących ze świadczeń
pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności
niepełnosprawno
– 5,03% przy średniej
redniej 4,33%. Poza tym na
przestrzeni lat 2013-2015
2015 udział takich rodzin wzrósł o 45,01%. Niepokojąco
Niepokoją wygląda także
wskaźnik
nik udziału rodzin, które w 2015 roku miały zało
założoną Niebieską
ą Kartę
Kart – 2,01% przy
średniej 1,35.
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W badanym obszarze sytuacja w zakresie poziomu bezpieczeństwa publicznego wygląda
najgorzej w skali całej gminy. Zarówno wskaźniki dotyczące liczby przestępstw czy
interwencji Policji przypadających na 100 mieszkańców, jak i zmian zachodzących w obrębie
tychże zjawisk w latach 2013-2015 przekraczają sporo średnie gminy:
• Liczba przestępstw przypadająca na 100 mieszkańców w 2015 roku – 2,21 przy
średniej gminy 0,49;
• Zmiana liczby przestępstw przypadająca na 100 mieszkańców w latach 2013-2015
(%) - 22,87% przy średniej minus 49,96%;
• Liczba interwencji Policji przypadająca na 100 mieszkańców w 2015 roku – 5,33 przy
średniej 1,14;
• Zmiana liczba interwencji Policji przypadająca na 100 mieszkańców w latach 20132015 (%) – 64,96% przy średniej dla gminy 34,26%.

W zakresie poziomu uczestnictwa w życiu publicznym poniżej średniej dla gminy kształtował
się jedynie wskaźnik dotyczący frekwencji w wyborach parlamentarnych w roku 2015 –
9,46% przy średniej 11,30%.
Podobnie, jak w przypadku dwóch pozostałych podobszarów, niekorzystnie wygląda sytuacja
w zakresie sfery środowiskowej. W świetle danych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska na całym jego terenie (100%) zanotowano przekroczenia bezno/a/pirenu.
Natomiast w sferze gospodarczej sytuacja kształtuje się na bardzo dobrym poziomie Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym
wynosi 15,81, przy średniej 5,01.
Omawiany obszar charakteryzuje się także szczególną koncentracją problemów sfery
technicznej. W świetle danych udostępnionych przez GUS udział obiektów mieszkalnych
wybudowanych przed 1989 rokiem kształtuje się na poziomie 88,46% przy średniej
wynoszącej 76,28%. Poza tym odsetek obiektów mieszkalnych wykorzystujących
odnawialne źródła energii jest niższy niż średnia referencyjna (18,52%) i wynosi 17,58%.
Jest to również tren o największym udziale budynków użyteczności publicznej
wymagających podjęcia prac termomodernizacyjnych.
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3.MECHANIZMY WŁĄCZENIA INTERESAIUSZY W PROCES DELIMITACJI
OSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI
Partycypacja społeczna stanowi filar działań na różnych etapach (diagnozowanie,
programowanie, wdrażanie, w tym finansowanie, monitorowanie i ewaluacja) procesu
rewitalizacji odbywającego się na terenie gminy Józefów. Podstawowym zamierzeniem
włączania szerokiego grona interesariuszy w wyżej wymieniony proces jest
chęć
skutecznego zdiagnozowania sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, a na późniejszym
etapie również podniesienia skuteczności i trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz
zwiększenia
gotowości
i świadomości mieszkańców o partycypacyjnym współdecydowaniu o obszarze objętym
Lokalnym Programem Rewitalizacji. Niezwykle istotne jest wzbudzenie przeświadczenia
społeczeństwa o realnej możliwości decydowania o losach wspólnoty samorządowej.
Ponadto włączenie szerokiego grona interesariuszy w proces rewitalizacji realizuje zasadę
partnerstwa wynikającą z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
1303/2013, polegającą na łączeniu szerokiego grona partnerów (w szczególności lokalnych
społeczności i przedsiębiorców, a także ekspertów) w procesy programowania i realizacji
projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego,
otwartego
i trwałego dialogu, także z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają
dotyczyć. Przedmiotowa zasada bazuje na założeniu, że stan środowiska lokalnego jest
najważniejszym elementem tworzenia dokumentu, który ma stanowić narzędzie do
projektowania konstruktywnych zadań, podejmowanych w celu rozwiązywania problemów
i eliminacji niepożądanych zjawisk, a tym samym podnoszących jakość życia mieszkańców
terenów zdegradowanych.
Zarówno proces analizowania i diagnozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej gminy
Józefów, jaki i społecznego odbioru zagadnień objętych sytuacją kryzysową, odbywał się
metodą partycypacyjną, u podstaw której leży przekonanie o niezbędności włączania
mieszkańców i partnerów społecznych w przebieg wyznaczania obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji, a także przedsięwzięć i aktywności, które powinny przyczynić się do
poprawy sytuacji na wyznaczonych podczas konsultacji obszarach. Od samego początku
autorzy niniejszego dokumentu, tj. samorząd gminy, uczestnicy oraz moderatorzy procesu,
kładli szczególny nacisk na wagę rozwiązań organizacyjnych (poszukiwanie nowych dróg
dojścia) oraz potrzebę zmiany społecznej świadomości w zakresie szukania innych
rozwiązań problemów na obszarach kryzysowych.
Podstawowym wymogiem rzeczowej dyskusji jest świadomość społeczeństwa
o procesie rewitalizacji, jej znaczeniu i oczekiwanych efektach. W związku z tym, gro uwagi
poświęcono na trafienie do społecznej świadomości mieszkańców gminy i dostarczenie im
informacji o zaletach rewitalizacji i procesach towarzyszących wyprowadzaniu
poszczególnych miejsc z sytuacji kryzysowej. Szczególnie pomocne w tym zakresie okazały
się być narzędzia informatyczne, takie jak: strona internetowa Urzędu Miejskiego w
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Józefowie. W tym celu na stronie: http://ejozefow.pl/ utworzona został zakładka: Program
Rewitalizacji, gdzie na bieżąco umieszczano informacje o kolejnych etapach prowadzenia
diagnozy.
W dniu 07.10.2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Józefowa nr 43/2016 został powołany
Zespół ds. rewitalizacji, w skład którego weszli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w
Józefowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie, Gminnego Zespołu
Administracyjnego Szkół w Józefowie, Stowarzyszenia na rzecz pomocy „Podaj Dłoń”,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Jóefowie, Warszatu Terapii Zajęciowej w
Józefowie, Centrum turystyki „Roztocze” Spółdzielni Socjalnej oraz Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „Nasze Zdrowie” Przychodnia w Józefowie. Zespół czuwał na bieżąco i
uczestniczył
aktywnie
w pracach nad opracowywaniem diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji.
Podczas prac mających na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji gminy Józefów
w pierwszym etapie przeprowadzono na zlecenie Burmistrza Józefowa w dniach 3-26
października 2016 r. anonimowe badanie ankietowe. W ramach badania posłużono się
techniką PAPI (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI
(realizowane za pośrednictwem Internetu). W badaniu brały udział dwie reprezentatywne
grupy respondentów: pierwszą grupę stanowili mieszkańcy gminy, natomiast drugą grupę przedstawiciele instytucji publicznych, przedsiębiorcy oraz członkowie organizacji
społecznych. Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe można było
wypełniać i składać w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Miejskim w Józefowie,
ul. Kościuszki 38 pok. 6. Poza tym na stronie dostępne były również elektroniczne formularze
ankiet. O zamiarze przeprowadzenia badania władze gminy informowały na swojej stronie
www oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Badanie miało na celu zdiagnozowanie oraz wskazanie lokalizacji, koncentracji, charakteru
i skali problemów występujących na obszarze gminy Józefów i wymagających rozwiązania
poprzez realizację różnego rodzaju działań rewitalizacyjnych. Dzięki niemu możliwe było
również poznanie preferencji i oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie efektów
planowanej rewitalizacji. Pytano w niej m.in. o ocenę jakości życia w gminie, sytuację na
rynku pracy, problemu w serze techniczno-funkcjonalnej, o możliwość planowania
przyszłości w gminie oraz sołectwa charakteryzujące się największym natężeniem zjawisk
kryzysowych, które powinny zostać poddane rewitalizacji. Co najważniejsze – pytania były
skonstruowane w taki sposób, aby dawały obraz sytuacji nie na obszarze całej gminy, ale
danej jednostki pomocniczej. Mieszkańców zapytano również o priorytetowe działania
lokalne, które należy podjąć, aby poprawić jakość i komfort życia najmniejszych
społeczności.
Kolejnym z elementów włączania interesariuszy w proces diagnozowania było spotkanie,
które odbyło się w 22 grudnia 2016 r. w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie,
ul. Plac Wyzwolenia. W spotkaniu uczestniczyli: Władze Gminy, mieszkańcy, pracownicy
instytucji publicznych, Radni, Sołtysi, Przewodniczący Zarządu Osiedla, członkowie
organizacji społecznych
oraz przedsiębiorcy. W jego trakcie przekazano podstawie
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informacje nt. procesu rewitalizacji oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji. Poza tym
uczestnicy spotkania zostali poproszeni o wypełnienie przygotowanego kwestionariusza
wywiadu. Przedmiotowy kwestionariusz zawierał prośbę o wskazanie głównych problemów
oraz potencjałów poszczególnych obszarów referencyjnych. Łącznie na wzięcie udziału
w wywiadzie i wypełnienie kwestionariusza zdecydowało się 27 osób.
Następnie projekt niniejszej diagnozy zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Józefowie (http://ejozefow.pl/).
Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach 23-30.01.2017 r. w formie zbierania
uwag propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem
formularza konsultacyjnego. Przedmiotowy formularz zostanie umieszczony na wyżej
wymienionej stronie. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć również:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: grzegorz.surmacz@ejozefow.pl wpisując w tytule
„Konsultacje społeczne – projekt diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji”,
b)
drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Józefowie, ul. Kościuszki 38,
23-400 Józefów z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt diagnozy służącej delimitacji
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”,
c)
bezpośrednio do pok. 6 w budynku Urzędu Miejskiego w Józefowie, 23-400 Józefów
w godzinach pracy urzędu.
Po uprzednim podaniu niniejszej diagnozy do publicznej wiadomości w dniu 27.01.2017 r.
zorganizowane zostanie otwarte spotkanie informacyjno-warsztatowe dla mieszkańców
gminy. W jego trakcie mieszkańcy zostaną ponownie poinformowani o podstawowych
zagadnieniach dotyczących procesu rewitalizacji oraz źródłach finansowania,
zaprezentowana zostanie koncepcja wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji. Poza tym zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk w Polsce i za
granicą.
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