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1. WSTĘP
Badanie
adanie ankietowe zostało przeprowadzone na terenie Gminy Józefów
w dniach 3-26 października
dziernika 2016 r. na zlecenie Burmistrza Józefowa. Stanowi
ono

integralną

część
ęść

diagnozy

zjawisk

społeczno
społeczno-gospodarczo-

przestrzennych służącej
cej delimitacji obszarów zdegradowanych oraz obszarów
rewitalizacji.

W

badaniu

brały

udział

dwie

reprezentatywn
reprezentatywne

grupy

respondentów: pierwszą
ą grupę
grup stanowili mieszkańcy
cy gminy, natomiast drugą
drug
grupę - przedstawiciele instytucji publicznych, przedsiębiorcy
przedsi biorcy oraz członkowie
organizacji społecznych. Badanie było prowadzone dwoma metodami:
•

PAPI

(z

ang.

Paper

&

Pen

Personal
Personal

Interview),

czylii potocznie „papier i ołówek” - papierowe
apierowe kwestionariusze były
rozdysponowane

mi dzy
między

dwie

grupy

respondentów

wszystkimi

dostępnymi
pnymi „kanałami”;
•

CAWI (z ang. Computer-Assisted
Computer Assisted Web Interview), czyli wspomagany
komputerowo

wywiad

za

pomoc
pomocą

strony

internetowej,

link

do

elektronicznej wersji ankiety był dostępny
dost pny na stronie Gminy Józefów
(http://ejozefow.pl/), w zakładce Program Rewitalizacji.

Układ przedstawionych wyników stanowi odzwierciedlenie zrealizowanych
ankiet. Opracowanie składa się
si z uwag metodologicznych,
icznych, charakterystyki
badanych populacji oraz tabel i wykresów zawierających
zawieraj cych wyniki udzielonych
odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszach formularzy. Wyniki badań
zostaną

wykorzystane

przy

opracowaniu

diagnozy

zjawisk społeczno-

gospodarczo-przestrzennych
przestrzennych służącej
słu cej delimitacji obszarów zdegradowanych
oraz obszarów rewitalizacji,
rewitalizacji, dla których opracowany zostanie Lokalny
Program

Rewitalizacji..

Zmiany

zachodzące
ce

w

efekcie

realizacji

przedmiotowego programu będą
b
polegać przede wszystkim na rozwiązaniu
roz
zaistniałych problemów społecznych i gospodarczych koncentrujących
koncentruj
się
na określonym
lonym terenie. Istotne jest, aby te zmiany odpowiadały na określone
okre
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potrzeby mieszkańców.
ców. Dlatego też
te przeprowadzone zostało badanie opinii
na temat obecnego stanu gminy.
gmin Dzięki temu możliwe będzie
ędzie wytyczenie
obszaru na którym skoncentrowane są
s najpoważniejsze
niejsze problemy (zgodnie
z wytycznymi może
e objąć maksymalnie 20% powierzchni i 30% mieszkańców
mieszka
gminy).
Każdy
dy z respondentów otrzymał ankietę,
ankiet , która zawierała 6 (mieszkańcy)
lub 4 (przedstawiciele instytucji publicznych, przedsiębiorcy
przedsi biorcy oraz członkowie
organizacji

społecznych)

pytania

zwi
związane

z

sytuacj
sytuacją

społeczno-

gospodarczo-przestrzenną
przestrzenną na terenie Gminy Józefów, w tym 1 z pytań miało
charakter otwarty. W wybranych
wybranych pytaniach o charakterze zamkniętym
zamkni
uwzględniono
dniono

odpowied
odpowiedź

„inne”,

z

możliwością

wyszczególnienia

odpowiedzi, która nie znalazła się
si w zaproponowanym przez autorów
badania katalogu. Ponadto,
Ponadto w ankietach pojawiły się pytania ze skalą
skal
odpowiedzi od 1 do 4,, gdzie 1 oznaczało „niskie zagrożenie
zagro enie problemem”
natomiast

4

„wysokie

zagro
zagrożenie

problemem”.

Dodatkowo
Dodatkowo,

w

celu

identyfikacji grupy respondentów,
respondentów formularze zawierały metryczkę.
metryczk
Pytania w ankiecie skierowanej do mieszkańców
mieszka
dotyczyły problemów
technicznych
ch oraz gospodarczo-społecznych
gospodarczo społecznych na obszarze,
obszarze który został
wskazany przez poszczególnych respondentów jako wymagający
wymaga
podjęcia
interwencji i przeprowadzenia działań
działa rewitalizacyjnych. Dzięki
ęki niemu możliwe
mo
było również poznanie preferencji i oczekiwań
oczekiwa
społec
społeczności
lokalnej
w zakresie efektów planowanej rewitalizacji. Odpowiadający
cy ponadto mogli
wskazać,, który obszar rozwoju powinien stanowić
stanowi ich zdaniem priorytet
działań Gminy. Co najważniejsze
najwa
– pytania były skonstruowane w taki sposób,
aby dawały obraz sytuacji
tuacji nie na obszarze całej gminy, ale danej jednostki
pomocniczej. Było to badanie ukierunkowane na zgromadzenie danych
o subiektywnych odczuciach mieszkańców,
mieszka
z tym, że
e nie w znaczeniu
indywidualnych potrzeb, a w formie opinii
o
społeczeństwa
stwa Gminy Józefów.
Józef
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Ankieta

dedykowana

przedsi biorcom
przedsiębiorcom

oraz

przedstawicielom

organizacji pozarządowych
dowych i instytucji publicznych była skonstruowana w taki
sposób, aby zidentyfikować
zidentyfikowa przede wszystkim potencjały wybranych przez
respondentów jednostek analitycznych. Przedmiotowa grupa respondentów
była

również

pytana

o

priorytetowe

efekty

prowadzonych

działa
działań

rewitalizacyjnych.
W niżej
ej przedstawionej analizie wypełnionych ankiet, w części
cz
pytań
odpowiedzi mogą nie sumować
sumowa się do 100%. Spowodowane jest to
występowaniem pytań,, w których respondenci mogli nie udzielić
udzieli odpowiedzi.
W przedstawionych tabelach są
s również takie, w których wynik może
mo
przekroczyć wartość 100%, co wiąże
wi
się z możliwością udzielenia więcej
wi
niż
jednej odpowiedzi na pytanie.
W

celu

dystrybuowane

włączenia
czenia

szer
szerokiego

różnymi
nymi

„kanałami”.

grona

interesariuszy
resariuszy

Dostarczane

były

ankiety

był

mieszka
mieszkańcom

i przedstawicielom instytucji przez pracowników Urzędu
Urz du Miejskiego. Korzystano
również ze zwyczajowo przyjętych
przyj tych metod komunikacji z mieszkańcami
mieszka
informacje
rmacje

oraz

przewodniczących
cych

dystrybuowanie
i

członków

ankiet

zarz du
zarządu

przez

osiedla.

sołtysów

Poza

tym

oraz
ankiety

przekazywane były za pośrednictwem
po
placówek oświatowych.
wiatowych.
W badaniu uzyskano 67 ankiet wypełnionych przez mieszkańców
mieszka
gminy
i 50 odpowiedzi
owiedzi przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców
przedsi
oraz członków organizacji społecznych. Dane zebrane z wypełnionych
kwestionariuszy zostały wprowadzone do arkusza kalkulacyjnego, następnie
nast
dokładnie przeanalizowane. Analiza danych ilustrowana jest wykresami
graficznymi, które zamieszczane są
s poniżej analizowanego
izowanego zagadnienia.
Dane

przedstawione

s
są

najczęściej
ciej

w

postaci

procentowej.

Dane z kwestionariuszy zostały poddane analizie statystycznej i merytorycznej.
Przy weryfikacji niniejszych ankiet zachowano
zachowano anonimowość
anonimowo
wszystkich
respondentów. Wyniki zostały
zost
zaprezentowane w dwóch rozdziałach.
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2. ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
MIESZKA
GMINY JÓZEFÓW
2.1 Metryczka – charakterystyka badanych respondentów

Niezwykle istotne jest przedstawienie krótkiej charakterystyki grupy
docelowej poddanej badaniu ankietowemu. Aby tego dokonać,
dokona konieczna
jest analiza metryczki, która zawiera odpowiedzi na pytania o przedział
wiekowy, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz zatrudnienie mieszkańców
m
biorących
cych udział w ankiecie.
W badaniu wzięło
ło udział
udzia łącznie 67 mieszkańców
ców Gminy Józefów,
w tym 23 mężczyzn
czyzn i 44 kobiet.
kobiet Jest to dość znacząca
ca różnica
ró
– kobiet
biorących
cych udział w badaniu było niemal dwukrotnie więcej.
wi
Może to
świadczyć o większym
kszym zaangażowaniu
zaanga
tej płci w sprawy lokalnego
społeczeństwa.
Wykres 1 Struktura płci respondentów

34%
66%
Kobiety
Mężczy
ężczyźni

Źródło: Opracowanie
pracowanie własne na podstawie badań
bada ankietowych
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Wśród
ród ankietowanych najwięcej
najwi cej było osób w wieku produkcyjnym, czyli
w przedziale wiekowym 25-45
25
– 52% (35 ankiet). Drugą licznie reprezentowaną
reprezentowan
grupą były
ły osoby w przedziale wiekowym od 46 do 60 lat. Stanowiły one 40%
wszystkich
ystkich respondentów (27 ankiet).
ankiet). Najmniej swoich przedstawicieli miały
grupy poniżej
ej 25 lat (3%) oraz 61 lat i więcej(5%). Powyższe
sze dane świadczą
także o pewnych trendach w zakresie aktywności
aktywno ci obywatelskie mieszkańców
mieszka
gminy i mogą stanowić istotną wskazówkę dla zakresu projektowanych
działań rewitalizacyjnych. Należy
Nale
jednocześnie podkreślić
lić, że niewielka
aktywność wyżej
ej wymienionych grup nie jest wyłącznie
wył cznie charakterystyczna dla
analizowanej gminy, lecz jest trendem ogólnopolskim. Badania prowadzone
przez Instytut Spraw Publicznych na temat społeczeństwa
społecze stwa obywatelskiego
i kapitału społecznego wykazały, że grupy wiekowe poniżej
ej 25 oraz powyżej
po
61 lat charakteryzuje najmniejsze zaangażowanie w sprawy otaczającego
otaczaj
je
środowiska
rodowiska i spraw publicznych.
publicznych

Wykres 2 Struktura wieku respondentów
5%

40%

3%

52%
poni
poniżej
25 lat
26
26-45
lat
46
46-60
lat
61 lat i wiecej

Źródło: Opracowanie
pracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Najliczniej reprezentowaną
reprezentowan grupą wśród respondentów były osoby
z wykształceniem wyższym.
szym. W tej grupie znalazło się aż 42 z 67 osób, czyli 63%.
Posiadanie wykształcenia średniego
redniego deklarowało 14 osób, czyli 21%. 10%
wszystkich

badanych

stanowili

mieszka cy
mieszkańcy

Gminy

z

wykształceniem

zawodowym. Ze struktury wykształcenia wynika, że
e niewielki udział w badaniu
stanowili mieszkańcy
cy z wykształceniem wyłącznie podstawowym (4%) oraz
gimnazjalnym (2%).
Wykres 3 Struktura wykształcenia respondentów

0% 4%

2%
10%

63%

21%

Podstawowe
Gimnazjalne
Zawodowe
Średnie
Wyższe

Źródło: Opracowanie
pracowanie własne na podstawie badań
bada ankietowych

Grupę

respondentów

w

znacznym

stopniu

zdominowały

osoby

pracujące
ce 81% (54 osób). Wśród
W ród ankietowanych było także
takż 7% (5 osób)
emerytów/rencistów. Udział w badaniu rolników, osób pozostających
pozostaj
w domu lub uczniów/studentów
studentów jest niewielki i stanowi od 5 do 1 osób. Istotne
wydaje się to, że wśród mieszkańców
mieszka
wypełniających
cych ankiety nie znalazła się
si
żadna
adna osoba bezrobotna. Wynika to ze specyfiki Gminy Józefów, gdzie
poziom bezrobocia jest relatywnie niski. Gmina leży
l
w powiecie biłgorajskim,
w którym stopa bezrobocia jest najniższa
najni
w województwie lubelskim kształtuje się ona na poziomie 6,3%.. Ponadto stopa bezrobocia w powiecie
jest również niższa niż średnia
średnia wojewódzka (10,3%) oraz średnia
ś
krajowa
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(8,6%).1 Sytuację w zakresie rynku pracy w całym powiecie biłgorajskim należy
nale
określić jako dobrą. Stopa
pa bezrobocia na poziomie 6 punktów procentowych
świadczy
wiadczy o tzw. pełnym zatrudnieniu.2 Zgodnie z danymi Powiatowego
Urzędu
du Pracy bezrobotni z ternu Gminy Józefów stanowią
stanowi zaledwie 8%
wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych.
Wykres 4 Status zawodowy respondentów
4%

7%

2%

6%

0%
Uczeń/student
/student
Rolnik
Osoba bezrobotna
Osoba pracująca
pracuj

81%

Osoba pozostająca
pozostaj
w domu
Pan/i domu
Emeryt/rencista

Źródło: Opracowanie
pracowanie własne na podstawie badań
bada ankietowych

Przedostatnim pytaniem w ramach sekcji „Metryczka” było pytanie
o miejsce zamieszkania. Najwięcej
cej ankietowanych pochodziło z Miasta
Józefów - osiedla Józefów Centrum
Cent
– 27 osób, czyli 40%. Pod względem
wzgl
aktywności drugą grupę
grup stanowili mieszkańcy
cy sołectwa Długi Kąt
K
- 9
zwróconych ankiet. Zaledwie 6 osób stanowili respondenci z sołectwa
Majdan Nepryski. Przedstawicieli osiedla Józefów Paradysówka i sołectwa
soł
Górecko Stare było po 5 osób.
o
W zakresie sołectw:
ołectw: Tarnowola, Stanisławów,
Stanisławów
Siedliska, Samsonówka, Józefów Morgi, Borowina liczba osób, które wykazały

Informacje na podstawie danych Głównego Urzędu
Urz
Statystycznego, Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów.
Stan na koniec czerwca 2016 r.;
2 Pełne zatrudnienie występuje
puje gdy stopa bezrobocia waha si
się od 4% do 6%. Naturalna stopa
bezrobocia dotyczy osób, które nie pracują z własnej woli (to, ze nie posiadają
posiadaj pracy nie
wynika
ka z sytuacji gospodarczej).
gospodarczej
1
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się aktywnością i wzięły
ły udział w badaniu ankietowym była najniższa
najni
(od 1 do
4 osoby). Najgorzej wypadły natomiast sołectwa:
łectwa: Szopowe, Majdan
Kasztelański,
ski,

Hamernia,

Górniki,

Czarny

Las,

Brzeziny,

gdzie

żaden

z mieszkańców
ców nie zdecydował się
si na wzięcie
cie udziału w badaniu.
Wykres 5 Miejsce zamieszkania
1

Sołectwo Tarnowola
0

Sołectwo Szopowe

1

Sołectwo Stanisławów

3

Sołectwo Siedliska

4

Sołectwo Samsonówka

6

Sołectwo Majdan Nepryski
Sołectwo Majdan Kasztelański

0

Sołectwo Hamernia

0
5

Sołectwo Górecko Stare
0

Sołectwo Górniki

9

Sołectwo Długi Kąt
Sołectwo Czarny Las

0

Sołectwo Brzeziny

0
4

Sołectwo Borowina
2

Osiedle Józefów Morgi

5

Osiedle Józefów Pardysówka
Osiedle Józefów Centrum
0

5

10

15

20

25

27 30

Źródło: Opracowanie
pracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Analiza

powyższych
szych

danych

prowadzi

do

wniosku,

że

większą

aktywnością w zakresie spraw publicznych wykazują
wykazuj się osoby zamieszkujące
zamieszkuj
obszar miejski gminy; mniejszą
mniejsz natomiast mieszkańcy
cy obszarów wiejskich.
Szczególnie niepokojący
cy jest fakt,
fak że
e stopa zwrotu ankiet wyniosła zaledwie
około 10%. Niezaprzeczalnie świadczy to o małej świadomości
wiadomości mieszkańców
mieszka
gminy o procesie rewitalizacji i

rodzi konieczność
konieczno
podjęcia
ęcia intensyfikacji

działań Władz Gminy w tym zakresie.
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Ostatnie
e

pytanie

w

cz ci
części

„Metryczka”

dotyczyło

ch
chęci

zaangażowania się w proces rewitalizacji, który będzie
b dzie prowadzony na
terenie Gminy Józefów. Pocieszający
Pocieszaj
jest fakt, że
e gro osób (63 z 67)
uczestniczących
cych w badaniu ankietowym udzieliło pozytywnej odpowiedzi
i zadeklarowało gotowość
gotowo
zaangażowania się wyżej
ej wymieniony proces.
Jedynie 4 osoby nie były zainteresowane dalszym uczestnictwem w pracach
rewitalizacyjnych.

2.2 Ocena potrzeby
otrzeby przeprowadzenia procesu rewitalizacji na
terenie Gminy Józefów
Autorzy badania uznali
uzna za istotne, aby zapytać ankietowanych
o konieczność przeprowadzenia procesu rewitalizacji na terenie Gminy
Józefów. Jest to niezwykle ważne
wa ne z punktu widzenia całego procesu, gdyż
gdy
partycypacja
artycypacja społeczna stanowi filar działań na różnych
nych jego etapach
(diagnozowanie,
iagnozowanie,

programowanie,

wdra anie,
wdrażanie,

w

tym

finansowanie,

monitorowanie i ewaluacja).
ewaluacja) W związku z tym, już na samym wstępie
wst
istnieje
potrzeba zbadania podejścia
podej
społeczności
ci lokalnej do tego zagadnienia.
Dzięki temu możliwe
liwe jest poznanie opinii mieszkańców
mieszka ów na temat niezbędności
niezb
zaangażowania się organów gminy w tego rodzaju zadania oraz określenie
okre
ewentualnej skali niezadowolenia.
Jednomyślnie

wszyscy
szyscy

ankietowani

biorący
cy

udział

w

badaniu

odpowiedzieli twierdząco
co na pytanie o konieczność przeprowadzenia działań
rewitalizacyjnych

na

terenie

Gminy

Józefów.

Dowodzi

to

o

ich

przeświadczeniu
wiadczeniu w zakresie występowania
wyst powania w gminie różnego
ró
rodzaju
problemów, którym należy
należ zaradzić. Zgodnie z wolą respondentów niezbędne
niezb
jest przeprowadzenie komplementarnych i skoordynowanych
skoordynowanych przedsięwzięć
przedsi
wpływających
cych na poprawę
popraw sytuacji społeczno-gospodarczej
gospodarczej gminy.
U

podstaw

całego

procesu

rewitalizacji

leży
leży

niezb
niezbędność

prawidłowego zdiagnozowania występujących
wyst
cych problemów oraz wskazania
obszaru, który charakteryzuje się największą koncentracją
ncentracją negatywnych
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zjawisk i procesów. Taki właśnie
wła
obszar może stanowić przedmiot Lokalnego
Programu Rewitalizacji. W związku
zwi
z tym pytania zostały skonstruowane w taki
sposób, aby dawały obraz sytuacji nie w całej gminie, lecz w wybranej przez
respondenta
denta

jednostce

analitycznej

–

w

tym

przypadku

jednostce

pomocniczej gminy.
W pierwszej kolejności
kolejno
ankietowani
nkietowani zostali zapytani, która z dzielnic lub
sołectw wymaga przeprowadzenia działań
działa rewitalizacyjnych. W wyniku
badania najwięcej
cej głosów, czyli 34 (51%)
(51%) otrzymało osiedle Józefów Centrum.
To właśnie
nie tutaj, według ankietowanych, występuje
wyst puje szereg negatywnych
zjawisk społecznych oraz gospodarczo-przestrzennych,
gospodarczo przestrzennych, wobec których należy
nale
podjąć interwencję. Drugim z kolei obszarem potrzebującym
potrzebuj cym kompleksowych
działań naprawczych jest sołectwo Długi Kąt
K z liczbą wskaza
kazań wynoszącą 8
(12%). Kolejne 7 osób stwierdziło, że to sołectwo Borowina potrzebuje
procesów rewitalizacyjnych. Pozostałe miejscowości
miejscowo ci otrzymały po kilka
głosów lub wcale.
Wykres 6 Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 2 - Który z niżej
ej wymienionych obszarów,
znajdujących się na terenie Gminy Józefów, charakteryzuje się
si szczególn
szczególną koncentracją
negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, przestrzennych, technicznych,
środowiskowych
rodowiskowych i powinien zostać
zosta poddany rewitalizacji?

Osiedle Józefów Centrum

0%
0% 3% 1%

0%
4%

1%

Osiedle Józefów Pardysówka

0%

Osiedle Józefów Morgi
Sołectwo Borowina

9%

Sołectwo Brzeziny

0%

Sołectwo Czarny Las

12%

51%

Sołectwo Długi Kąt
K
Sołectwo Górniki
Sołectwo Górecko Stare

10%
1%

4%

0%

Sołectwo Hamernia
Sołectwo Majdan Kasztelański
Kasztela

1%

Sołectwo Majdan Nepryski
Sołectwo Samsonówka
Sołectwo Siedliska
Sołectwo Stanisławów
Sołectwo Szopowe
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Sołectwo Tarnowola

Źródło: Opracowanie
pracowanie własne na podstawie badań
bada ankietowych

Poniżej
ej

zaprezentowano

informacje

na

temat

trzech

jednostek

analitycznych, które zostały wskazane jako wymagające
wymagaj ce podjęcia
podję
interwencji
przez największą grupę
ę respondentów, tj. osiedla Józefów Centrum (34
wskazania), sołectwa Długi Kąt
K
(8 wskazań)) oraz sołectwa Borowina (7
wskazań).
).

Przedstawiono

identyfikacj
identyfikację

problemów,

które

najcz
najczęściej

występują na tych właśnie
właś
terenach. Umożliwiło
liwiło to na określanie
okr
zakresu
newralgicznych procesów i zjawisk,
zjawisk które zostaną poddane głębszej
gł
analizie
w kolejnym etapie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. W pierwszej
kolejności
ci zaprezentowano dane dotyczące osiedla Józefów
Józe
Centrum,
następnie sołectwa Długi Kąt
K oraz Sołectwa Borowina.

2.3 Problemy społeczno-gospodarcze
społeczno
oraz techniczne,
przestrzenne i środowiskowe oraz oczekiwania związane
zwi
z procesem rewitalizacji
Kolejne pytania w zakresie konkretnie wybranej jednostki odnosiły się do
problemów społeczno-gospoda
gospodarczych, jakim mieszkańcy
cy muszą stawiać
czoła. Dzięki
ki tej sekcji możliwe
mo
było zidentyfikowanie
anie głównych słabych
punktów oraz niekorzystnych trendów, zarówno w sferze społecznej, jaki
gospodarczej.. Poza tym pytania pozwoliły na zidentyfikowanie niekorzystnych
niekorzystnyc
zjawisk w sferze środowiskowej
rodowiskowej oraz techniczno-przestrzennej.
techniczno
Ankietowani mogli udzielić odpowiedzi w czterostopniowej skali,
skali gdzie:
•

1 - oznaczała brak
rak problemu,
problemu

•

2 - niskie zagrożenie
enie problemem,

•

3 - średnie zagrożenie
enie problemem,
problemem

•

4 - wysokie zagrożenie
enie problemem.

2.3.1 Osiedle Józefów Centrum
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Podstawowym z problemów w zakresie osiedla Józefów Centrum jest
według ankietowanych odpływ
dpływ ludzi młodych i dobrze wykształconych.
wykształconych Aż
91%, czyli 31 z 34 osób poddanych badaniu wskazało,
wskazało iż emigracja ludzi
młodych stanowi średnie
rednie oraz wysokie zagrożenie dla tego obszaru.
obszaru Związane
jest to ze specyfiką rynku pracy na obszarze gminy, która nie zaspokaja
rosnących
cych aspiracji ludzi młodych. Kolejny z problemów wykazywanych
wyka
przez
respondentów ma ścisły
cisły związek
zwi
z poprzednim
przednim i dotyczy niekorzystnych
trendów demograficznych. Chodzi tutaj o starzejące się społeczeństwo
społecze
łącznie
cznie 30 osób (88%) wykazało, że
e na analizowanym terenie stanowi to
istotny problem. Trend taki nie jest charakterystyczny wyłącznie
wył cznie dla Osiedla
Józefów
fów Centrum czy pozostałych jednostek pomocniczych gminy, lecz
stanowi problem w skali całego kraju. Problematyczne dla równie dużej
du
liczby
mieszkańców
ców

jest

niewystarczaj
niewystarczające

wsparcie

dla

małych

i

średnich

przedsiębiorstw.. Problem tego rodzaju został wykazany łącznie
cznie przez 30 osób
(w tym 13 osób stwierdziło, że stanowi to średnie
rednie zagrożenie
zagroż
a 17, że
zagrożenie
enie

tym

problemem

jest

wysokie).

Komplementarnie

w
wśród

problemów sfery gospodarczej znalazła się
si mała innowacyjność
innowacyjno i inicjatywa
mieszkańców
ców

do

zadeklarowanych

prowadzenia
prowadzenia
przez

własnego

respondentów

biznesu

(28

problemów

osób).

sfery

Po
Pośród

społecznej

analizowanego obszaru znalazły się
si również:
•

występujące
ce patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc
w rodzinie) – takie problemy wskazało łącznie
ł
28 osób;

•

duży
y odsetek mieszkańców
mieszka ców wykluczonych społecznie i korzystających
korzystaj
z różnego rodzaju form pomocy społecznej (problem wykazało łącznie
ł
27
osób) oraz żyjących
cych w ubóstwie (zjawisko wykazało łącznie
ł cznie 25 osób);

•

małą aktywność społeczną
społeczn
mieszkańców
ców oraz ich przeświadczenie
prze
o braku wpływu na kształtowanie sytuacji w gminie (28 wskazań);
wskaza

•

duża
a liczba osób z różnego
ró nego rodzaju schorzeniami (np. choroby układu
krążenia,
enia, zaburzenia psychiczne) – problem został wykazany przez
p
26
osób);
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•

utrudniony dostęp
p do dobrej jakości
jako ci kształcenia (23 wskazania);
wskazania)

•

problemy zdrowotne i dysfunkcje dzieci oraz młodzieży
młodzie y (21 wskazań);
wskaza

•

mała

oferta

usług

publicznych

skierowanych

do

osób

starszych

(opiekuńczych,
czych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych)
piel
– 27 wskazań
wskaza oraz
niewystarczająca
ca oferta spędzania
sp dzania wolnego czasu dostosowana do
potrzeb tej grupy wiekowej (22 wskazania).
Co ciekawe,, pomimo dobrze rozwiniętej
tej infrastruktury turystycznoturystyczno
rekreacyjnej

oraz

istniej
istniejących

instytucji

oferujących
cych

usługi

kul
kulturalne,

mieszkańcy osiedla jako problem wskazywali niewystarczającą
niewystarczaj
ofertę
spędzania
dzania wolnego czasu (kulturalną,
(kulturaln sportową,, rekreacyjną).
rekreacyjną Na taki stan
rzeczy wpływa przede wszystkim nie brak infrastruktury czy usług, ale
zwiększona,
kszona, w stosunku do mieszkańców
mieszka ców terenów wiejskich, świadomość,
która rodzi potrzebę świadczenia
wiadczenia usług o coraz wyższym
wy szym standardzie.
Poniżej
ej

zaprezentowano

w

sposób

szczegółowy

zestawienie

poszczególnych odpowiedzi udzielonych przez respondentów.
Wykres 7 Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 3 - Jakie problemy społeczno-gospodarcze
społeczno
Pana/i zdaniem występują
ą na wybranym powyżej
powy ej obszarze, który kwalifikuje si
się do
rewitalizacji? – osiedle Józefów Centrum
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań
bada ankietowych

W ramach kolejnego z pytań
pyta zadaniem mieszkańców
ców było wskazanie
głównych problemów i niekorzystnych zjawisk występują
wyst pujących w sferze
przestrzenno-technicznej
technicznej oraz środowiskowe.
rodowiskowe. Problemem wskazanym przez
największą liczbę mieszkańców
mieszka
(32 na 34 osób) jest duża
a liczba obiektów
mieszkalnych, w których wykorzystywane są
s przestarzałe sytemu grzewcze, co
wpływ na zanieczyszczenie środowiska naturalnego.. Tak stan rzeczy został
również potwierdzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Ochrony Środowiska

str. 20

w Lublinie.. W ramach „Oceny jakości
jako ci powietrza w województwie lubelskim za
rok

2015”

na

terenie

Miasta

Józefów

odnotowano

przekroczenia

dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu, których główną
główn przyczyną
przyczyn jest emisja
z niskich emitorów związana
zana z ogrzewaniem budynków w sezonie zimowym.
Drugim równie niepożą
żądany zjawiskiem są negatywne
egatywne przyzwyczajenia
mieszkańców
ców wpływające na zanieczyszczenie środowiska
rodowiska (np. spalanie
śmieci).. 9 osób stwierdziło, iż
i zagrożenie
enie tym problemem jest średnie,
natomiast 20 osób, że
e zagrożenie
zagro
jest wysokie. Na pogorszenie stanu jakości
jako
środowiska
rodowiska naturalnego wpływ również
równie mała liczba gospodarstw domowych
wykorzystujących
cych

odnawialne

źródła

energii.

Łącznie
cznie

24

spo
spośród

34

ankietowanych stwierdziło, iż
i zagrożenie tymże
e problemem jest poważne.
powa
Analiza powyższych
szych danych prowadzi również
równie do wniosku, że mieszkańcy
charakteryzują się zwiększon
kszoną świadomością ekologiczną i troską
trosk środowisko
naturalne. Niezwykle
le istotne jest, że mieszkańcy widzą problemy i szkodliwe
działania i chcą im zmienić.
zmieni
W sferze technicznej głównymi
g
problemami zgłoszonymi na terenie
osiedla

Józefów

infrastrukturą

Centrum

komunikacyjn
komunikacyjną

s
są
(25

kwestie
osób

związane
zane
wskazało
kazało

z
taki

niewystarczaj
niewystarczającą
problem)

oraz

infrastruktura techniczna (21 wskazań),
wskaza
a także
e zły stan techniczny obiektów
mieszkalnych (20 wskazań).
wskazań
Na poniższym
szym wykresie zaprezentowano szczegółowe zestawienie
odpowiedzi udzielonych przez mieszkańców.
mieszka
Wykres 8 Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 4 - Jakie problemy techniczne, przestrzenne
i środowiskowe
rodowiskowe Pana/i zdaniem występują
wyst
na wybranym obszarze, który kwalifikuje się
si do
rewitalizacji? – osiedle Józefów Centrum
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Źródło: Opracowanie
pracowanie własne na podstawie badań
bada ankietowych

W

pytania

ramach

otwartego

(numer

6)

poproszono

równie
również

ankietowanych o informacje na temat innych problemów, niewymienionych
w przygotowanych kwestionariuszach, a występujących
wyst
cych na wybranych
terenach,

które

rewitalizacji.

powinny

zosta
zostać

uwzględnione
dnione

w

ramach

procesu

Wśród
ród problemów osiedla Józefów Centrum respondenci

wykazali:
•

brak

odpowiedniej

profilaktyki

zdrowotnej

dzieci,

młodzie
młodzieży

i dorosłych,
•

brak miejsc pracy dla ludzi młodych,

•

brak targowiska,

•

brak hali sportowej,

•

brak szkolnictwa zawodowego.

Za pośrednictwem ostatniego pytania autorzy badania chcieli poznać
pozna
oczekiwania i nadzieje, jakie mieszkańcy
mieszka
wiążą w związku
zku z procesem
rewitalizacji.

W ramach pytania 5 każdy
dy ankietowany mógł wskazać
wskaza

maksymalnie 4 odpowiedzi z zamkniętej listy działań/przedsi
/przedsięwzięć, które
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powinny zostać zrealizowane przez Gminę
Gmin Józefów w celu zaradzenia
priorytetowym

problemom

diagnozowanego

obszaru
obszaru.

Najczęściej

wymienianymi przez respondentów
respon
rozwiązaniami były:
•

rozwój
ozwój oferty edukacyjnej (np. powołanie Józefowskiego Centrum
Oświatowego
wiatowego do prowadzenia kształcenia średniego
redniego i zawodowego) – 28
wskazań;

•

ziałania na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży
młodzie
(np.
działania
organizacja

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej,
pedagogicznej,

programy

profilaktyczne) – 19 wskazań;
wskaza
•

wsparcie
sparcie dzieci i młodzieży
młodzie y w wszechstronnym rozwoju (np. organizacja
zajęć pozalekcyjnych i różnych
ró
form aktywności
ci pozaszkolnej) – 18
wskazań;

•

modernizacja/rozbudowa
odernizacja/rozbudowa

infrastruktury

technicznej
technicznej

(np.

drogowej,

wodno-kanalizacyjnej,
kanalizacyjnej, chodniki, ścieżki
ki rowerowe, oświetlenie) – 14
wskazań;,
•

rozbudowa
ozbudowa infrastruktury wpływającej
wpływaj
na poprawę stanu środowiska
naturalnego gminy (np. instalacje odnawialnych źródeł
ródeł energii) – 12
wskazań;

•

zwiększenie

liczby

inicjatyw

maj cych
mających

na

celu

przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu (np. domy pomocy społecznej, mieszkania
chronione,

środowiskowe
rodowiskowe

dla

osób

starszych

i młodzieży) – 12 wskazań.
wskaza
Na

poniższym

poszczególnych
ch

wykresie

zaprezentowano

liczb
liczbę

wskaza
wskazań

dla

przedsi
przedsięwzięć/działań,
, które powinny zostać
zosta podjęte dla

polepszenia sytuacji analizowanego obszaru.

str. 25

Wykres 9 Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 6 - Jakie działania/przedsięwzięcia
działania/przedsię
w ramach
Programu Rewitalizacji Gmina Józefów powinna podjąć aby zaradzić
zaradzi
priorytetowym
problemom?

Realizacja programów aktywizacji i integracji, programów
aktywności lokalnej

3

Wparcie aktywności gospodarczej i zawodowej
mieszkańców (np. punkty doradztwa, organizacja praktyk i
staży zawodowych, realizacja projektów szkoleniowo-…
szkoleniowo
Tworzenie warunków do społecznej i zawodowej
aktywności osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami
(np. likwidacja barier architektonicznych, organizacja…

5

4

Rozwój usług oferowanych na rzecz osób starszych (np.
zajęcia ruchowe, pomoc psychologiczna, miejsca
umożliwiające rehabilitację)

11

Zwiększenie liczby inicjatyw mających na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (np. domy
pomocy społecznej, mieszkania chronione, środowiskowe)

12

Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i
młodzieży (np. organizacja pomocy psychologicznopsychologiczno
pedagogicznej, programy profilaktyczne)

19

Wsparcie dzieci i młodzieży w wszechstronnym rozwoju
(np. organizacja zajęć pozalekcyjnych i różnych form
aktywności pozaszkolnej)

18

Rozwój oferty edukacyjnej (np. powołanie Józefowskiego
Centrum Oświatowego do prowadzenia kształcenia
średniego i zawodowego)
Polepszenie ładu przestrzeni publicznych (np. place zbaw,
skwery)

28

6

Rozbudowa infrastruktury wpływającej na poprawę stanu
środowiska naturalnego gminy (np. instalacje
odnawialnych źródeł energii)
Modernizacja/rozbudowa infrastruktury technicznej (np.
drogowej, wodno-kanalizacyjnej,
kanalizacyjnej, chodniki, ścieżki
rowerowe, oświetlenie)

12

14

pracowanie własne na podstawie badań
bada ankietowych
Źródło: Opracowanie
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2.3.2 Sołectwo Długi Kąt
K
Problemy społeczno-gospodarcze,
społeczno
jakie ankietowani
etowani zidentyfikowali
na obszarze sołectwa Długi Kąt
K
są tożsame
same z tymi występującymi
wyst
na
terytorium wyżej
ej zanalizowanej jednostki, tj. osiedla Józefów Centrum. Wszyscy
z biorących
cych udział w ankiecie uznali, że wśród
ród głównych problemów sfery
społecznej znajduje się odpływ ludzi młodych i wykształconych (7 osób widzi
wysokie zagrożenie
enie tym problemem a 1osoba średnie
rednie zagrożenie).
zagroż
Problemy
na lokalnym rynku pracy oraz niewystarczające
ce wsparcie dla małych
i średnich przedsiębiorstw
biorstw to kolejne kwestie, które zostały uznana przez 100%
respondentów

za

duży
duży

problem

sołectwa.

problematyczną kwestią jest także
e mała

Według

mieszka
mieszkańców

innowacyjność i inicjatywa

w zakresie prowadzenia własnego biznesu. Niemal wszyscy ankietowani (7 z 8
osób) odpowiedzieli, że
e zagrożenie
zagro
problemami związanym
zanym ze starzeniem się
si
społeczeństwa (duży
y udział osób starszych i samotnych w ogólnej populacji)
jest wysoki. Poza tym niekorzystną
niekorzystn sytuację mieszkańców
ców potęguje
pot
fakt,
niewystarczającej
cej

dostę
dostępności

usług

publicznych
licznych

(opiekuńczych,
czych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych)
piel gnacyjnych)

dla

osób

starszych

oraz małej oferty

spędzania
dzania wolnego czasu dla osób starszych. Dodatkowo w świetle
udzielonych odpowiedzi wynika, że społeczeństwo sołectwa Długi Kąt
K
okazuje się mało
ało zintegrowane.
zintegrowa
6 osób wskazało na średnie
rednie zagrożenie
zagro
tymże
problemem, a 1 odpowiedziała, że zagrożeni
eni nim jest wysokie. Ostatnim
widocznym

problemem

jest

duży
y

odsetek

osób

korzystaj
korzystających

z różnych
nych form pomocy społecznej (7 wskazań). W tym przypadku, aż
a 63%
respondentów
ów odpowiedziało, że zagrożenie
enie problemem jest średnie, a 25%
że wysokie.
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Wykres 10 Odpowiedzi udzielone na pytanie numer 3 - Jakie problemy społecznospołeczno
gospodarcze Pana/i zdaniem występują
wyst
na wybranym powyżej
ej obszarze, który kwalifikuje się
do rewitalizacji? – sołectwo Długi Kąt
K
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Źródło: Opracowanie
pracowanie własne na podstawie badań
bada ankietowych

Wśród głównych problemów oraz niepożądanych
danych zjawisk w sferze
technicznej, środowiskowej
rodowiskowej oraz przestrzennej występujących
wyst
cych na terenie
sołectwa Długi Kątt respondenci wymieniali przede wszystkim: małą liczbę
gospodarstw korzystającą
cą z odnawialnych źródeł energii (2 osoby wskazały
średnie zagrożenie
enie tym problemem, a 4 zagrożenie
zagro enie wysokie) oraz negatywne
przyzwyczajenia mieszkańców
mieszkań
wpływające
ce na zanieczyszczenie środowiska (2
osoby wskazały średnie
rednie zagrożenie
zagro enie tym problemem, a 5 zagrożenie
zagro
wysokie).
Pocieszający jest fakt, że mieszkańcy
mieszka cy analizowanej jednostki (podobnie jak
mieszkańcy
cy osiedla Józefów Centrum) mają
maj dużą świadomo
wiadomość w zakresie
działań

mogących
cych

naturalnego,

w

mie
mieć

zakresie

negatywny
których

wpływ

nale
należy

na

podjąć

jako
jakość

środowiska

interwencje.

W
Wśród

problemów
mów sfery technicznej 100% mieszkańców
mieszka
biorących
cych udział w badaniu
wykazało niewystarczającą
niewystarczają
infrastrukturę komunikacyjną (drogi, chodniki),
ch
w tym połowa z nich uznało, że zagrożenie
enie tym problemem jest średnie,
a druga, że
e jest wysokie. Podobnie, jak w przypadku
przypadku powyżej analizowanej
jednostki pomocniczej, spora część
cz
badanych (7 z 8) wskazuje, że
problematyczna
wykorzystujących
cych

jest

tak
także

przestarzałe

duża
a

liczb

systemy

obiektów
grzewcze

mieszkalnych
powoduj
powodujące

zanieczyszczenie środowiska
rodowiska.
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Wykres 11 Odpowiedzi udzielone na pytanie numer 4 - Jakie problemy techniczne,
przestrzenne i środowiskowe
rodowiskowe Pana/i zdaniem występują na wybranym obszarze, który
kwalifikuje się do rewitalizacji? – sołectwo Długi Kąt
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Źródło: Opracowanie
pracowanie własne na podstawie badań
bada ankietowych
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W ramach otwartego pytania dotyczącego
dotycz cego innych problemów
występujących
cych na obszarze sołectwa Długi Kąt,
K t, ankietowani wskazali
jedynie 2 kwestie - brak kanalizacji oraz konieczność
konieczno
zagospodarowania
zdewastowanego
o obiektu po byłym "Prefabecie". Dodatkowo, w zakresie
wyżej
ej wymienionego obiektu wskazano na możliwość
mo
utworzenia tam
przychodni specjalistycznej wyposażonej
wyposa
w nowoczesny sprzęt.
sprzę
Ostatnie z pytań

dotyczyło działań/przedsięwzięć,
ęć, które Gmina

Józefów winna podjąć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Ankietowani wśród
ród pilnych potrzeb sołectwa Długi Kąt
Kąt podkreślali
podkre
na
konieczność:
•

modernizacji/rozbudowy infrastruktury technicznej (np. drogowej, wodnowodno
kanalizacyjnej, chodniki, oświetlenie)
o
– 8 wskazań;

•

rozwój
ozwój oferty edukacyjnej (np. powołanie Józefowskiego Centrum
Oświatowego
wiatowego do prowadzenia kształcenia średniego
redniego i zawodowego) – 5
wskazań;

•

rozbudowa
ozbudowa infrastruktury wpływającej
wpływaj
na poprawę stanu środowiska
naturalnego gminy (np. instalacje odnawialnych
odn
źródeł
ródeł energii) – 3
wskazania;

•

ci gospodarczej i zawodowej mieszkańców
mieszkańców (np. punkty
wparcie aktywności
doradztwa, organizacja
acja praktyk i staży
sta zawodowych) - 3 wskazania.
W poniższej
szej tabeli zaprezentowano całość
cało udzielonych odpowiedzi.
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Wykres 12 Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 6 - Jakie działania/przedsięwzięcia
działania/przedsię
w ramach
Programu Rewitalizacji Gmina Józefów powinna podjąć
podj
aby zaradzić
zaradzi
priorytetowym
problemom?

Realizacja programów aktywizacji i integracji,
programów aktywności lokalnej

1

Wparcie aktywności gospodarczej i zawodowej
mieszkańców (np. punkty doradztwa, organizacja
praktyk i staży zawodowych)
Tworzenie warunków do społecznej i zawodowej
aktywności osób z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami (np. likwidacja barier)
Rozwój usług oferowanych na rzecz osób starszych (np.
zajęcia ruchowe, pomoc psychologiczna)
Zwiększenie liczby inicjatyw mających na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (np. domy
pomocy społecznej, mieszkania chronione)

3

1

1

1

Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i
młodzieży (np. pomoc psychologiczno-pedagogicznej,
psychologiczno
programy profilaktyczne)

2

Wsparcie dzieci i młodzieży w wszechstronnym rozwoju
(np. organizacja zajęć pozalekcyjnych i różnych form
aktywności pozaszkolnej)

2

Rozwój oferty edukacyjnej (np. powołanie
Józefowskiego Centrum Oświatowego do prowadzenia
kształcenia średniego i zawodowego)
Polepszenie ładu przestrzeni publicznych (np. place
zbaw, skwery)
Rozbudowa infrastruktury wpływającej na poprawę
stanu środowiska naturalnego gminy (np. instalacje
odnawialnych źródeł energii)

5

1

3

Modernizacja/rozbudowa infrastruktury technicznej
(np. drogowej, wodno-kanalizacyjnej,
kanalizacyjnej, chodniki,
oświetlenie)

8

Źródło: Opracowanie
pracowanie własne na podstawie badań
bada ankietowych
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2.3.3 Sołectwo Borowina

Tak jak w poprzednich miejscowościach,
miejscowo
tak i w sołectwie
Borowina Problemy na lokalnym rynku pracy zostały uznane przez znaczną
liczbę (80%) respondentów za poważne
powa
zagrożenie. Emigrujący młodzi ludzie
z dobrym wykształceniem są
s zjawiskiem wysoce niepożądanym
danym dla Gminy
według 86% badanych. Ankietowani uznali iż punkty: Problemy związane
zwi
ze starzeniem się społeczeństwa,
społecze stwa, Mała oferta usług publicznych skierowanych
do osób starszych stanowią
stanow

wysokie zagrożenie
enie (60%) dla lokalnej

społeczności. Mała innowacyjność
innowacyjno
i inicjatywa mieszkańców
ńców w zakresie
prowadzenia własnego biznesu to problem, który 57% respondentów
uznawało za wysokie zagrożenie
zagro
oraz 43% za średnie
ie zagrożenie.
zagro
wsparcie
cie dla małych i

Małe

średnich przedsiębiorstw to problem uznany

za poważny
ny przez 100% ankietowanych (57% głosów za średnim
rednim zagrożeniem
zagro
oraz 43% za wysokim zagrożeniem).
zagro eniem). Patologie społeczne i narkomania także
tak
otrzymały znaczącą pozycje na liście
li
negatywnych zjawisk
awisk w Gminie.
Aż 57% badanych uznało je za wysokie zagrożenie
zagro
i 43% za średnie.
rednie.
Wykres 13. Jakie problemy społeczno-gospodarcze
społeczno gospodarcze Pana/i zdaniem
występują na wybranym powyżej
powy ej obszarze, który kwalifikuje się
do rewitalizacji? – sołectwo Borowina
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
bada ankietowych

W

sołectwie

techniczne,

Borowi
Borowina

przestrzenne

i

występują

bardzo

środowiskowe
rodowiskowe

do

podobne
tych

problemy

wymienianych

w poprzednich miejscowościach.
miejscowo
Należy tutaj zwrócić uwagę na Duża liczba
obiektów mieszkalnych wykorzystujących
wykorzystuj cych przestarzałe systemy grzewcze
powodujące
ce

zanieczyszczenie

środowisk,

Negatywne

przyzwyczajenia

mieszkańców
ców wpływające
wpływają
na zanieczyszczenie środowiska
rodowiska (w obydwu
przypadkach 57% odpowiedzi za średnim zagrożeniem i 14% za wysokim).
Jednak można
na dostrzec inne, wcześniej
wcze
nie wskazywane: Niewystarczająca
Niewystarczaj
infrastruktura komunikacyjna (drogi, chodniki) - 43% respondentów uznało
to za średnie zagrożenie
enie i 57% za wysokie; Zły stan techniczny obiektów
mieszkalnych – 57% wskaza
skazań za średnim zagrożeniem
eniem i 14% za wysokim.
Jako główne problemy wymieniane w pytaniu otwartym można
mo
wskazać:
brak kanalizacji oraz chodnika na Borowinie jak i słabe oświetlenie
wietlenie dróg.
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Wykres 14. Jakie problemy techniczne, przestrzenne i środowiskowe
rodowiskowe Pana/i
zdaniem

występują

na

wybranym

obszarze,

który

kwalifikuje

si
się

do rewitalizacji? – sołectwo Borowina
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Ostatnie pytanie w ankiecie na jakie odpowiedzieli ankietowani to:
Jakie działania/przedsięwzięcia
działania/przedsięwzi cia w ramach Programu Rewitalizacji Gmina
Józefów powinna podjąć aby zaradzić priorytetowym problemom? Badani
mogli udzielić maksymalnie 4 wskazań.
wskaza
Najczęściej pojawiały
ojawiały się
si takie
rozwiązania
zania

problemów

jak:

Modernizacja/rozbudowa

infrastruktury

technicznej (np. drogowej, wodno-kanalizacyjnej,
wodno kanalizacyjnej, chodniki, ścieżki
ście rowerowe,
oświetlenie), Rozwój oferty edukacyjnej (np. powołanie Józefowskiego
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Centrum

Oświatowego
wiatowego

do

prowadzenia
prowadzenia

kształcenia

średniego

i zawodowego) – po 4 wskazania, Rozbudowa infrastruktury wpływającej
wpływaj
na

poprawę

stanu

środowiska
środowiska

naturalnego

gminy

(np.

instalacje

odnawialnych źródeł
ródeł energii) Wsparcie dzieci i młodzieży
młodzie y w wszechstronnym
rozwoju (np. organizacja
izacja zajęć
zaj
pozalekcyjnych i różnych
nych form aktywności
aktywno
pozaszkolnej), Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży
młodzie
(np.

organizacja

pomocy

psychologiczno pedagogicznej,
psychologiczno-pedagogicznej,

programy

profilaktyczne), Wparcie aktywności
aktywno ci gospodarczej i zawodowej mieszkańców
mie
(np. punkty doradztwa, organizacja praktyk i staży
sta y zawodowych, realizacja
projektów szkoleniowo-doradczych)
doradczych) – po 3 wskazania.
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1

Realizacja programów aktywizacji i integracji,
programów aktywności
ści lokalnej
Wparcie aktywności
ci gospodarczej i zawodowej
mieszkańców
ców (np. punkty doradztwa, organizacja
praktyk i staży
y zawodowych, realizacja projektów
szkoleniowo-doradczych)
doradczych)
Tworzenie warunków do społecznej i zawodowej
aktywności osób z różnego
nego rodzaju
niepełnosprawnościami
ciami (np. likwidacja barier
architektonicznych)
Rozwój usług oferowanych na rzecz osób starszych
(np. zajęcia
cia ruchowe, pomoc psychologiczna,
miejsca umożliwiające
ce rehabilitację)
rehabilitacj

3

0

1

Zwiększenie
kszenie liczby inicjatyw mających
mają
na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (np.
domy pomocy społecznej, mieszkania chronione)

2

Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i
młodzieży
y (np. organizacja pomocy psychologicznopsychologiczno
pedagogicznej, programy profilaktyczne)

3

Wsparcie dzieci i młodzieży
y w wszechstronnym
rozwoju (np. organizacja zajęć
ęć pozalekcyjnych i
różnych form aktywności
ci pozaszkolnej)

3

Rozwój oferty edukacyjnej (np. powołanie
Józefowskiego Centrum Oświatowego
wiatowego do
prowadzenia kształcenia średniego
redniego i zawodowego)
Polepszenie ładu przestrzeni publicznych (np. place
zbaw, skwery)
Rozbudowa infrastruktury wpływającej na poprawę
popraw
stanu środowiska
rodowiska naturalnego gminy (np. instalacje
odnawialnych źródeł
ródeł energii)

4

2

3

Modernizacja/rozbudowa infrastruktury technicznej
(np. drogowej, wodno-kanalizacyjnej,
kanalizacyjnej, chodniki,
ścieżki rowerowe, oświetlenie)
wietlenie)

4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
bada ankietowych
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3. ANKIETA DLA PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI
PUBLICZNYCH, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
I PRZEDSIĘBIORCÓW
BIORCÓW
3.1 Metryczka – charakterystyka badanych respondentów

W ankiecie dla przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji
społecznych i przedsiębiorców
biorców wzięło
wzi
udział łącznie 50 respondentów. Wśród
wszystkich ankietowanych najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele
instytucji publicznych - 29 osób (co stanowi 58%).. Na drugim miejscu
miejs
pod
względem
dem liczby reprezentantów byli przedsiębiorcy
biorcy oraz przedstawiciele
organizacji społecznych – po 7 osób (po 14% wszystkich respondentów).
respondentów)
Członków Zarządu
du Osiedla/Rady Sołeckiej było 4, co stanowi 8%. W badaniu
brał/a udział 1 radny/radna. 2 osoby wskazały odpowiedź
odpowied Przewodniczący
Przewodnicz
Zarządu Osiedla/Sołtys.
Wykres 13 Status respondenta
Członek
organizacji
społecznej
14%
Członek Zarządu
Osiedla/Rady
Sołeckiej
8%
Przedsiębiorca
biorca
14%

Pracownik
instytucji
publicznej
58%

Przewodniczący
Zarządu
Osiedla/Sołtys
4%
Radny/radna
2%
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Źródło: Opracowanie
pracowanie własne na podstawie badań
bada ankietowych

Powyższe
sze dane potwierdzaj prawidłowość,
prawidłowo
że najczęś
ęściej w sprawy
lokalnej społeczności
ci angażują
anga
się osoby, które pracują w sferze publicznej.
Ich stopień świadomości
wiadomości obywatelskiej oraz przeświadczenia
prze wiadczenia o realnej
możliwości współdecydowania
decydowania o losach wspólnoty
wspólnoty samorządowej
samorz
jest
znacznie większy niż w przypadku pozostałych mieszkańców
mieszka ców gminy. Znacznie
gorzej w tym zakresie

wypadły osoby, które na co dzień
dzie prowadzą

działalność gospodarczą oraz związane są z organizacjami społecznej.
Niepokojący jest także
e fakt, że w ramach badania wzięła
ła udział tak nieliczna
grupa lokalnych liderów reprezentujących mieszkańców – radnych miejskich,
przewodniczących
cych i członków Rady Sołeckiej, sołtysów, przewodniczących
przewodnicz
i członków Zarządu
du Osidla.
Mając powyższe
sze na uwadze niezbędne
niezb
jest podjęcie
cie zintensyfikowanych
działań

w

celu

rewitalizacyjną..

zwrócenia

uwagi

badanych

grup

na

tematyk
tematykę

Edukacja w zakresie procesu rewitalizacji stanowi jeden

z podstawowych czynników warunkujących
warunkuj cych jego powodzenie.
powodzenie Świadomość
i wiedza zarówno w zakresie
zakresie wagi, jak i sposobów prowadzenia działań
działa
rewitalizacyjnych

jest

niezwykle

istotnym

czynnikiem

gwarantuj
gwarantującym

prawidłowość oraz efektywność
efektywno procesu rewitalizacji.

3.2 Ocena potrzeby
otrzeby przeprowadzenia procesu rewitalizacji na
terenie Gminy Józefów
W ramach analizowanej
alizowanej grupy 100% z respondentów biorących
bior
udział
w

badaniu

dostrzegło

konieczność

przeprowadzenia
eprowadzenia

działa
działań

rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Józefów. Ankietowani zapytani o to,
to
która z jednostek pomocniczych, tj. sołectw czy osiedli najpilniej wymaga
wym
przeprowadzenia działań
działa

rewitalizacyjnych

ze

względu
du na kumulację
kumulacj

negatywnych zjawisk, niemal jednoznacznie odpowiedzieli, że jest to osiedle
Józefów Centrum. Aż 39 spośród
spo ród 50 osób (co stanowi 78%) wskazało na
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właśnie tą jednostkę.. Poza wyżej
wy
wymienionym
nym osiedlem, w analizowanym
zakresie, wyniki odpowiedzi tej grupy nie pokryły się
si z odpowiedziami
udzielonymi przez mieszkańców
mieszka
gminy, którzy wśród
ród obszarów o największym
najwi
natężeniu
eniu negatywnych zjawisk wykazali sołectwa Długi Kąt
Kąt oraz Borowina.
Przedstawiciele
iele

instytucji

publicznych,

organizacji

społecznych

oraz

przedsiębiorcy wykazali,
ali, że większa
ksza skala problemów występuje w ramach
osiedla Józefów Morgi i sołectwa Górecko Stare (po 3 głosy).
ej wymienionych obszarów,
Wykres 14 Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 2 - Który z niżej
znajdujących się na terenie Gminy Józefów, charakteryzuje się
si szczególn
szczególną koncentracją
negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, przestrzennych, technicznych,
środowiskowych
ch i powinien zostać
zosta poddany rewitalizacji?

Sołectwo Tarnowola

0

Sołectwo Szopowe

0

Sołectwo Stanisławów

1

Sołectwo Siedliska

1

Sołectwo Samsonówka

1

Sołectwo Majdan Nepryski

0

Sołectwo Majdan Kasztelański

0

Sołectwo Hamernia

0
3

Sołectwo Górecko Stare
Sołectwo Górniki

0

Sołectwo Długi Kąt

0

Sołectwo Czarny Las

0

Sołectwo Brzeziny

0

Sołectwo Borowina

1

Osiedle Józefów Paradysówka

1
3

Osiedle Józefów Morgi

39

Osiedle Józefów Centrum
0
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Podobnie jak w przypadku kwestionariusza ankiety skierowanej do
mieszkańców
ców Gminy Józefów, ankieta dla analizowanej grupy respondentów,
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skonstruowana była w taki sposób, aby udzielone w jej ramach odpowiedzi
dawały

obraz

kwestionariusz

w

wybranej

zawierał

przez

pytania

jednostce

w

analitycznej.

zakresie

lokalnych

Poza

tym

potencjałów

występujących
cych na terenie wybranego obszaru. Ostatnie z pytań
p
dotyczyło
oczekiwanych efektów planowanego procesu rewitalizacji.
Poniżej
ej zaprezentowano wyniki odpowiedzi dla osiedla Józefów
Centrum.

3.3 Potencjały rozwojowe i oczekiwane efekty procesu
rewitalizacji
Pierwsze z pytań,, dotyczących
dotycz cych wybranego przez respondenta
respo
obszaru
wymagającego podjęcia
cia interwencji, miało charakter otwarty. Jednocześnie
autorzy badania chcieli w jego ramach pozyskać
pozyska informację
informacj na temat
potencjałów wpływających
cych na możliwość
mo
rozwoju poszczególnych jednostek.
Cechą charakterystyczną pytań otwartych jest brak wskazania na możliwe
mo
odpowiedzi. Dzięki
ki czemu nie sugerują one odpowiedzi respondentom
i pozwalają na nieskrępowane
powane wyrażenie
wyra
opinii i myśli.
Wśród najczęściej
ciej udzielanych
udzielanych odpowiedzi znalazły się następujące:
nast
•

atrakcje turystyczne,

•

rozwinięta
ta baza noclegowa i agroturystyczna,

•

istniejąca
ca infrastruktura gastronomiczna,
gastronomiczna

•

duża przedsiębiorczość
biorczość mieszkańców,

•

rolnictwo oraz rolnictwo ekologiczne.
Ankietowani wspominali o konieczności
konieczno ci wykorzystania rolnictwa i jego

płodów do rozwoju przedsiębiorczości
przedsi
w kontekście
cie przetwórstwa rolnorolno
spożywczego.

Ostatnie z pytań dotyczyło pożądanych efektów procesu rewitalizacji.
Respondenci

z

katalogu

11

odpowiedzi

mieli

mo liwość
możliwo

wyboru

3

priorytetowych efektów. Dodatkowo w ramach pytania uwzględniono
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odpowiedź „inne”,, z możliwością
mo
podania informacji,, która nie znalazła się
si
w zaproponowanym przez autorów badania katalogu.
Jakie efekty Pana/i zdaniem powinny zostać
zosta osiągni
gnięte w wyniku
przeprowadzenia procesu rewitalizacji? W tym pytaniu mogli wskazać
wska
maksymalnie 3 odpowiedzi. Najczęściej
Najcz ciej wymieniane działania to: Wzrost
poziomu wykształcenia mieszkańców
mieszka
(dzięki
ki wzbogaceniu oferty edukacyjnej
na obszarze gminy, wsparciu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży)
młodzie
– 20
wskazań, Rozwój lokalnego rynku pracy (poprzez aktywizację
aktywizacj zawodową
mieszkańców,
ców,

promocj
promocję

samozatrudnienia,

aktywną

współpracę

z instytucjami rynku pracy, tworzenie mechanizmów wsparcia dla małych
i średnich przedsiębiorstw,
biorstw, promocję
promocj lokalnych produktów) – również 20
wskazań,

Podniesienie

jako
jakości

życia

mieszkańców
ców

gminy

w

efekcie

rozbudowy/modernizacji infrastruktury technicznej (np. drogowej, wodnowodno
kanalizacyjnej, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie) – aż
a 19 wskazań,
Poprawa stanu jakości
ci środowiska naturalnego
naturalnego (w efekcie działań
działa na rzecz
zwiększenia
kszenia wykorzystania odnawialnych źródeł
ródeł energii, promocję
promocj zasad
gospodarki niskoemisyjnej) – 13 wskazań,, oraz po 11 wskazań
wskaza - Włączenie
społeczne osób wykluczonych (poprzez tworzenie warunków do społecznej
i zawodowej aktywizacji osób bezrobotnych oraz osób z różnego
ró
rodzaju
niepełnosprawnościami-

np.

domy

pomocy

społecznej,

mieszkania

chronione, świetlice środowiskowe
rodowiskowe dla osób starszych i młodzieży)
młodzie
i Poprawa
stanu zdrowia mieszkańców
ców gminy (w efekcie promocji zdrowego trybu życia,
realizacji programów profilaktycznych dla mieszkańców
mieszka ców w różnym
ró
wieku,
tworzeniu

miejsc

aktywno ci
aktywności

ruchowej,

stworzenie

zgodnie

odpowiedziami

sytemu

opieki

ankietowanych

osiedle

psychologicznej).
Reasumując
c
Józefów
z

Centrum

inwestowaniem

wymaga
w

lokalny

z

przede
rynek

wszystkim
wszystkim
pracy

oraz

działa
działań

związanych

odpowiedni
odpowiednią

jakość

wykształcenia ludzi młodych. Taki potencjał jest niezbędny
dny do rozwoju
danego obszaru. Dodatkowo dla przedsiębiorców,
przedsi biorców, przedstawicieli instytucji
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publicznych i organizacji
organizacj społecznych ważne
ne jest dbanie

środowisko

naturalne i zrównoważony
ony rozwój. Dodatkowo przyczyni się
si to do poprawy
stanu zdrowia mieszkań
ńców,
ców, a kolejne działania profilaktyczne przyniosą
przynios
odpowiednie korzyści.
Wykres 4. Jakie efekty Pana/i zdaniem powinny zostać osiągnięte
osiągni
w wyniku
przeprowadzenia
owadzenia procesu rewitalizacji?

20

Rozwój lokalnego rynku pracy
4

Integracja mieszkańców
mieszka
Aktywizacja mieszkańców
ców i wypracowanie
wśród nich właściwych
ciwych postaw obywatelskich

3
11

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców
mieszka
gminy
Aktywizacja seniorów i intensyfikacja ich udziału
w życiu
yciu społecznym

5

Podniesienie poziomu funkcjonowania rodzin

5
11

Włączenie
czenie społeczne osób wykluczonych

20

Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców
mieszka
Polepszenie ładu przestrzeni publicznych (np.
place zbaw, skwery)

6

Poprawa stanu jakości środowiska
rodowiska naturalnego

13
19

Żródło: opracowanie własne na podstawie badań
bada ankietowych
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Podsumowanie
W badaniu ankietowym wzięło
wzi
udział 67 mieszkańców
ców Gminy Józefów
oraz

50

przedstawicieli

instytucji

publicznych,

przedsi
przedsiębiorstw

i organizacji pozarządowych.
pozarz
Wszyscy ankietowani wskazują
wskazuj
na konieczność przeprowadzenia
działań rewitalizacyjnych w celu ożywienia
o
enia zdegradowanych obszarów
gminy, poprawy jakości
jako
życia ich mieszkańców,
ców, przywrócenia ładu
przestrzennego, gospodarczego i aktywizacji środowisk
rodowisk lokalnych.
Jako obszary o kumulacji zjawisk niepożądanych
niepo danych i wymagających
wymagaj
podjęcia
cia interwencji wskazane zostały
zostały osiedle Józefów Centrum,
sołectwo Długi Kąt
Kąt oraz sołectwo Borowina. Zarówno mieszkańcy
mieszka
jak
i przedstawiciele instytucji publicznych, przedsiębiorstw
przedsi biorstw i organizacji
społecznych byli zgodni, że
e najbardziej rewitalizacji wymaga osiedle
Józefów Centrum.
Wyniki badań ankietowych wyraźnie
wyra
pokazują, że
e wszystkie trzy wyżej
wymienione miejscowości
miejscowo
borykają się z podobnymi problemami
społeczno-gospodarczymi,
gospodarczymi,

technicznymi,

ś
środowiskowymi

i przestrzennymi.
Problemy natury społeczno gospodarczej, które są
s
największym
utrudnieniem dla mieszkańców
mieszka ców to: odpływ ludzi młodych i dobrze
wykształconych, problemy na lokalnym rynku pracy (bezrobocie, niskie
wynagrodzenia, ograniczona liczba miejsc pracy, mało atrakcyjne
miejsca pracy),, problemy związane
zwi zane ze starzeniem się społeczeństwa
społec
(duży
y odsetek osób starszych samotnych), małe wsparcie dla małych
i

średnich
rednich

przedsi
przedsiębiorstw,

mała

innowacyjność
ść

i

inicjatywa

mieszkańców
ców w zakresie prowadzenia własnego biznesu.
Wśród
i

największych
kszych

przestrzennych

mieszkańców
ców

problemów

mo
można

technicznych,

wymienić:

wpływaj ce
wpływające

na

negatywne

ś
środowiskowych
przyzwyczajenia

zanieczyszczenie

środowiska
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(np.

spalanie

śmieci),

mała

liczba

gospodarstw

domowych

wykorzystujących
cych odnawialne źródła energii, duża
a liczba obiektów
mieszkalnych
powodujące
ce

wykorzys
wykorzystujących
cych
zanieczyszczenie

przestarzałe
środowiska
rodowiska

systemy

oraz

grzewcze

niewystarczaj
niewystarczająca

infrastruktura komunikacyjna (drogi, chodniki).
Ankietowani
w

najwi kszy
największy

niewykorzystanych

potencjał
walorach

własnej

turystycznych,

gminy

widz
widzą

rekreacyjn
rekreacyjnych,

agroturystycznych, w rolnictwie i przetwórstwie lokalnych płodów
rolnych, w młodych i wykształconych ludziach.
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