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1. WSTĘP
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na terenie Gminy Adamów
w dniach 03-17.01.2017 r. na zlecenie Wójta Gminy. Stanowi ono integralną
część

diagnozy

zjawisk

społeczno-gospodarczo-przestrzennych

służącej

delimitacji obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji. W badaniu
brały udział dwie reprezentatywne grupy respondentów: pierwszą grupę
stanowili mieszkańcy gminy, natomiast drugą grupę - przedstawiciele instytucji
publicznych, przedsiębiorcy oraz członkowie organizacji społecznych. Badanie
było prowadzone dwoma metodami:
•

PAPI

(z

ang.

Paper

&

Pen

Personal

Interview),

czyli potocznie „papier i ołówek” - papierowe kwestionariusze były
rozdysponowane między dwie grupy respondentów wszystkimi dostępnymi
„kanałami”;
•

CAWI (z ang. Computer-Assisted Web Interview), czyli wspomagany
komputerowo wywiad za pomocą strony internetowej, link do
elektronicznej wersji ankiety był dostępny na stronie Gminy Adamów
(http://www.adamow.gmina.pl), w zakładce Program Rewitalizacji.

Układ przedstawionych wyników stanowi odzwierciedlenie zrealizowanych
ankiet. Opracowanie składa się z uwag metodologicznych, charakterystyki
badanych populacji oraz tabel i wykresów zawierających wyniki udzielonych
odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszach formularzy. Wyniki badań zostaną
wykorzystane przy opracowaniu diagnozy zjawisk społeczno-gospodarczoprzestrzennych służącej delimitacji obszarów zdegradowanych oraz obszarów
rewitalizacji, dla których opracowany zostanie Lokalny Program Rewitalizacji.
Zmiany zachodzące w efekcie realizacji przedmiotowego programu będą
polegać

przede

wszystkim

na

rozwiązaniu

zaistniałych

problemów

społecznych i gospodarczych koncentrujących się na określonym terenie.
Istotne jest, aby te zmiany odpowiadały na określone potrzeby mieszkańców.
Dlatego też przeprowadzone zostało badanie opinii na temat obecnego stanu
gminy.

Dzięki

temu

możliwe

będzie

wytyczenie

obszaru

na

którym
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skoncentrowane są najpoważniejsze problemy (zgodnie z wytycznymi może
objąć maksymalnie 20% powierzchni i 30% mieszkańców gminy).
Każdy z respondentów otrzymał ankietę, która zawierała 6 (mieszkańcy)
lub 4 (przedstawiciele instytucji publicznych, przedsiębiorcy oraz członkowie
organizacji

społecznych)

pytania

związane

z

sytuacją

społeczno-

gospodarczo-przestrzenną na terenie Gminy Adamów, w tym 1 z pytań miało
charakter otwarty. W ankietach pojawiły się pytania ze skalą odpowiedzi od 1
do 4, gdzie 1 oznaczało „niskie zagrożenie problemem” natomiast 4 „wysokie
zagrożenie

problemem”.

Dodatkowo,

w

celu

identyfikacji

grupy

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

dedykowana

przedsiębiorcom

oraz

przedstawicielom

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

również

pytana

o

priorytetowe

efekty

prowadzonych

działań

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

celu

dystrybułowane

włączenia

szerokiego

różnymi

„kanałami”.

grona

interesariuszy

Dostarczane

były

ankiety

był

mieszkańcom

i przedstawicielom instytucji przez pracowników Urzędu Gminy. Korzystano
również ze zwyczajowo przyjętych metod komunikacji z mieszkańcami informacje oraz dystrybuowanie ankiet przez sołtysów.
W badaniu uzyskano 69 ankiet wypełnionych przez mieszkańców gminy
i 29 odpowiedzi przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców
oraz członków organizacji społecznych. Dane zebrane z wypełnionych
kwestionariuszy zostały wprowadzone do arkusza kalkulacyjnego, następnie
dokładnie przeanalizowane. Analiza danych ilustrowana jest wykresami
graficznymi, które zamieszczane są poniżej analizowanego zagadnienia. Dane
przedstawione są najczęściej w postaci procentowej. Dane z kwestionariuszy
zostały poddane analizie statystycznej i merytorycznej. Przy weryfikacji
niniejszych ankiet zachowano anonimowość wszystkich respondentów. Wyniki
zostały zaprezentowane w dwóch rozdziałach.

2. ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ADAMÓW
2.1 Metryczka – charakterystyka badanych respondentów
Niezwykle istotne jest przedstawienie krótkiej charakterystyki grupy
docelowej poddanej badaniu ankietowemu. Aby tego dokonać, konieczna
jest analiza metryczki, która zawiera odpowiedzi na pytania o przedział
wiekowy, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz zatrudnienie mieszkańców
biorących udział w ankiecie.
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W badaniu wzięło udział łącznie 69 mieszkańców gminy Adamów
w tym 31 mężczyzn i 38 kobiet. Jak widać rozkład osób, które zdecydowały się
wziąć udział w badaniu ankietowym wykazuje przewagę kobiet.
Wykres 1 Struktura płci respondentów

55%
45%

Kobiety
Mężczyźni

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Wśród ankietowanych najwięcej było osób w wieku 26-45 lat – 37 %
(25 ankiet). Drugą licznie reprezentowaną grupą były osoby w przedziale
wiekowym od 46 do 60 lat. Stanowiły one 31% wszystkich respondentów
(21 ankiet). Trzecią grupę stanowiły osoby w grupie wiekowej „61 lat i więcej”
– 14 ankiet co stanowi 20% wszystkich badanych, najmniej ankiety wypełniły
osoby w przedziale wiekowym „poniżej lub 25 lat” 8 ankiet czyli 12%
respondentów. Powyższe dane świadczą także o pewnych trendach
w zakresie aktywności obywatelskie mieszkańców gminy i mogą stanowić
istotną wskazówkę dla zakresu projektowanych działań rewitalizacyjnych.
Należy jednocześnie podkreślić, że mniejsza aktywność najmłodszej i najstarszej
grup wiekowych nie jest wyłącznie charakterystyczna dla analizowanej gminy,
lecz jest trendem ogólnopolskim. Badania prowadzone przez Instytut Spraw
Publicznych na temat społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego
wykazały, że grupy wiekowe poniżej 25 oraz powyżej 61 lat charakteryzuje
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najmniejsze zaangażowanie w sprawy otaczającego je środowiska i spraw
publicznych.
Wykres 2 Struktura wieku respondentów

20%

12%
37%
poniżej lub 25 lat
26-45 lat
46-60 lat

31%

61 lat i wiecej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Najliczniej reprezentowaną grupą wśród respondentów były osoby
z wykształceniem zawodowym. W tej grupie znalazło się 22 z 68 osób, czyli 32%.
Posiadanie wykształcenia wyższego deklarowało 19 osób czyli 28%. 26%
wszystkich badanych stanowili mieszkańcy gminy z wykształceniem średnim. Ze
struktury wykształcenia wynika, że niewielki udział w badaniu stanowili
mieszkańcy z wykształceniem wyłącznie podstawowym 9 osób czyli 13% oraz
jedna osoba zadeklarowała posiadanie wykształcenia gimnazjalnego .
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Wykres 3 Struktura wykształcenia respondentów

28%

13%

1%
Podstawowe
Gimnazjalne
32%

Zawodowe
Średnie
Wyższe

26%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Największą grupę respondentów stanowiły osoby pracujące 40%
(27 osób) oraz rolnicy 24% (16 osób). Następne w kolejności plasowały się
następujące grupy respondentów: emeryci/renciści – 12% (8 osób), osoby
bezrobotne – 10% (7 osób) oraz ex aequo osoby pozostające w domu Pan/i
domu i emeryci/renciści – 7% (po 5 osób).
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Wykres 4 Status zawodowy respondentów

Uczeń/student
12%
7%

7%
24%

Rolnik
Osoba bezrobotna

40%

10%

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

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Przedostatnim pytaniem w ramach sekcji „Metryczka” było pytanie
o miejsce zamieszkania. Najwięcej ankietowanych pochodziło z sołectwa
Adamów – 23 osoby, Jacnia – 15 osób i Rachodoszcze – 13 osób.

Pod

względem aktywności kolejną grupę stanowili mieszkańcy sołectw: Bliżów(4
osoby), Bondyrz, Boża Wola A i Suchowola B po 3 mieszkańców tych sołect
wypełniło ankiety. Natomiast w pozostałych sołectwach mieszkańcy wypełnili
jedną ankietę lub wcale nie zdecydowali się wziąć udziału w badaniu
ankietowym.
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Wykres 5 Miejsce zamieszkania respondentów

0

Sołectwo Trzepieciny

1

Sołectwo Szewnia Dolna
0

Sołectwo Szewnia Górna

1

Sołectwo Suchowola-Kolonia
Sołectwo Suchowola B

3
1

Sołectwo Suchowola A
Sołectwo Rachodoszcze
Sołectwo Potoczek
Sołectwo Malinówka
Sołectwo Jacnia
Sołectwo Grabnik
Sołectwo Feliksówka
Sołectwo Czarnowoda
Sołectwo Boża Wola B
Sołectwo Boża Wola A
Sołectwo Bondyrz
Sołectwo Bliżów
Sołectwo Adamów

13

1
0

15

0
0
0
0
3
3
4
0

5

23
10

15

20

25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Ostatnie pytanie w części „Metryczka” dotyczyło chęci zaangażowania
się w proces rewitalizacji, który będzie prowadzony na terenie gminy Adamów.
Pocieszający

jest

fakt,

że

wszyscy

biorący

udział

w badaniu ankietowym (69 osoby) jednoznacznie zadeklarowali gotowość
zaangażowania się w wyżej wymieniony proces.
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2.2 Ocena potrzeby przeprowadzenia procesu rewitalizacji na terenie
gminy Adamów
Autorzy badania uznali za istotne, aby zapytać ankietowanych
o konieczność przeprowadzenia procesu rewitalizacji na terenie gminy
Adamów. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia całego procesu, gdyż
partycypacja społeczna stanowi filar działań na różnych jego etapach
(diagnozowanie,

programowanie,

wdrażanie,

w

tym

finansowanie,

monitorowanie i ewaluacja). W związku z tym, już na samym wstępie istnieje
potrzeba zbadania podejścia społeczności lokalnej do tego zagadnienia.
Dzięki temu możliwe jest poznanie opinii mieszkańców na temat niezbędności
zaangażowania się organów gminy w tego rodzaju zadania oraz określenie
ewentualnej skali niezadowolenia.
Wszyscy ankietowani biorący udział w badaniu
twierdząco

na

rewitalizacyjnych

pytanie
na

o

terenie

konieczność
gminy

odpowiedzieli

przeprowadzenia

Adamów.

Dowodzi

działań

to

o

ich

przeświadczeniu w zakresie występowania w gminie różnego rodzaju
problemów, którym należy zaradzić. Zgodnie z wolą respondentów niezbędne
jest przeprowadzenie komplementarnych i skoordynowanych przedsięwzięć
wpływających na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.
U podstaw całego procesu rewitalizacji leży niezbędność prawidłowego
zdiagnozowania występujących problemów oraz wskazania obszaru, który
charakteryzuje się największą koncentracją negatywnych zjawisk i procesów.
Taki

właśnie

obszar

może

stanowić

przedmiot

Lokalnego

Programu

Rewitalizacji. W związku z tym pytania zostały skonstruowane w taki sposób, aby
dawały obraz sytuacji nie w całej gminie, lecz w wybranej przez respondenta
jednostce analitycznej – w tym przypadku jednostce pomocniczej gminy.
W pierwszej kolejności ankietowani zostali zapytani, który z obszarów
wymaga przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych. W wyniku badania
najwięcej głosów uzyskały sołectwa: Adamów (40%), Rachodoszcze (28%)
i Jacnia (25%). Pozostałe sołectwa razem wzięte uzyskały jedynie (6%).
To właśnie tutaj, według ankietowanych, występuje szereg negatywnych
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zjawisk społecznych oraz gospodarczo-przestrzennych, wobec których należy
podjąć interwencję. Na poniższym wykresie zaprezentowano rozkład głosów
oddanych na poszczególne sołectwa.
Wykres 6 Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 2 - Który z niżej wymienionych obszarów,
znajdujących się na terenie Gminy Adamów, charakteryzuje się szczególną koncentracją
negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, przestrzennych, technicznych,
środowiskowych i powinien zostać poddany rewitalizacji?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Poniżej

zaprezentowano

informacje

na

temat

trzech

obszarów

analitycznych, które zostały wskazane przez największą liczbę respondentów
jako

wymagające

podjęcia

interwencji.

Przedstawiono

identyfikację

problemów, które najczęściej występują na tych właśnie terenach. Umożliwiło
to określanie zakresu newralgicznych procesów i zjawisk, które zostaną
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poddane głębszej analizie w kolejnym etapie prac nad Lokalnym Programem
Rewitalizacji.

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

1 - oznaczała brak problemu,

•

2 - niskie zagrożenie problemem,

•

3 - średnie zagrożenie problemem,

•

4 - wysokie zagrożenie problemem.

2.3.1 Sołectwo Adamów
Wśród najważniejszych problemów sołectwa Adamów

znajdują się:

mała innowacyjność i inicjatywa mieszkańców w zakresie prowadzenia
własnego biznesu (93% - średnie i wysokie zagrożenie), patologie społeczne
takie jak : alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie (92% - średnie i wysokie
zagrożenie)

oraz

mała

współpraca

między

instytucjami

publicznymi

a mieszkańcami (89% - średnie i wysokie zagrożenie). Poza tym mieszkańcy
widzą problem w niewystarczająco rozwiniętej ofercie spędzania czasu
wolnego - oferta kulturalna, sportowa, rekreacyjna (85% - średnie i wysokie
zagrożenie). Kolejnym z problemów wykazywanych przez respondentów jest
mała aktywność obywatelska mieszkańców i brak przeświadczenia o ich
wpływie na sytuację w gminie (78% - średnie i wysokie zagrożenie).
Respondenci zwracali także uwagę na problemy związane ze starzejącym się
społeczeństwem - duży odsetek osób starszych samotnych (70% - średnie i
wysokie zagrożenie), mała oferta usług publicznych skierowanych do osób
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starszych - opiekuńczych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych (89% - średnie i
wysokie zagrożenie), mała oferta spędzania czasu wolnego skierowana do
osób starszych (96% - średnie i wysokie zagrożenie).
Poniżej

zaprezentowano

w

sposób

szczegółowy

zestawienie

poszczególnych odpowiedzi udzielonych przez respondentów.
Wykres 7 Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 3 - Jakie problemy społeczno-gospodarcze
Pana/i zdaniem występują na wybranym powyżej obszarze, który kwalifikuje się do
rewitalizacji? – sołectwo Adamów
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str. 15
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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W ramach kolejnego z pytań zadaniem mieszkańców było wskazanie
głównych problemów i niekorzystnych zjawisk występujących w sferze
przestrzenno-technicznej oraz środowiskowej. Wśród głównych problemów
tychże sfer wskazanych przez mieszkańców Adamowa znajdują się:
•

duża liczba obiektów mieszkalnych wykorzystujących przestarzałe systemy
grzewcze powodujące zanieczyszczenie środowiska – 85% średnie i wysokie
zagrożenie,

•

mała liczba gospodarstw domowych wykorzystujących odnawialne źródła
energii - 89% średnie i wysokie zagrożenie,

•

niska

estetyka

otoczenia

(miejsca

do

wypoczynku/rozmowy,

ład

przestrzenny) - 96% średnie i wysokie zagrożenie.
•

negatywne

przyzwyczajenia

mieszkańców

wpływające

na

zanieczyszczenie środowiska (np. spalanie śmieci)- 89% średnie i wysokie
zagrożenie
Wykres 8 Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 4 - Jakie problemy techniczne, przestrzenne
i środowiskowe Pana/i zdaniem występują na wybranym obszarze, który kwalifikuje się do
rewitalizacji? – sołectwo Adamów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

W

ramach

pytania

otwartego

(numer

5)

poproszono

również

ankietowanych o informacje na temat innych problemów, niewymienionych
w przygotowanych kwestionariuszach, a występujących na wybranych
terenach, które powinny zostać uwzględnione w ramach procesu rewitalizacji.
Wśród problemów sołectwa Adamów najczęściej występujące odpowiedzi to:
- niezagospodarowany budynek remizy
- brak GOKu
- problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa
- brak miejsca integracji dla młodzieży
Za pośrednictwem ostatniego pytania autorzy badania chcieli poznać
oczekiwania i nadzieje, jakie mieszkańcy wiążą w związku z procesem
rewitalizacji.

W ramach pytania 6 każdy ankietowany mógł wskazać

maksymalnie 4 odpowiedzi z zamkniętej listy działań/przedsięwzięć, które
powinny zostać zrealizowane przez gminę Adamów w celu zaradzenia
priorytetowym

problemom

diagnozowanego

obszaru.

Najczęściej

wymienianymi przez respondentów rozwiązaniami były:
•

zwiększenie

liczby

inicjatyw

mających

na

celu

przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu – 14 wskazań;
•

modernizacja/rozbudowa infrastruktury technicznej (np. drogowej, wodnokanalizacyjnej, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie) – 14 wskazań;

•

rozbudowa infrastruktury wpływającej na poprawę stanu środowiska
naturalnego gminy (np. instalacje odnawialnych źródeł energii)- 13
wskazań;
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•

rozwój usług oferowanych na rzecz osób starszych (np. zajęcia ruchowe,
pomoc psychologiczna, miejsca umożliwiające rehabilitację) - 10 wskazań;

•

polepszenie ładu przestrzeni publicznych (np. place zabaw, skwery) - 10
wskazań;

•

realizacja programów aktywizacji i integracji programów aktywności
lokalnej - 10 wskazań.
Na

poniższym

poszczególnych

wykresie

zaprezentowano

liczbę

wskazań

dla

przedsięwzięć/działań, które powinny zostać podjęte dla

polepszenia sytuacji analizowanego obszaru.

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

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

str. 22

2.3.2

Sołectwo Rachodoszcze
Wśród

najważniejszych

problemów

sfery

społeczno-gospodarczej

sołectwa Rachodoszcze znajdują się:
•

mała oferta spędzania czasu wolnego skierowana do osób starszych łącznie 100% ankietowanych wskazało średnie i wysokie zagrożenie;

•

mała oferta usług publicznych skierowanych do osób starszych
(opiekuńczych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych), łącznie 90% wskazań
na poziomie średnie i wysokie zagrożenie;

•

odpływ

ludzi młodych

i

dobrze

wykszatłconych

–

łącznie

74%

ankietowanych wskazało średnie i wysokie zagrożenie;
•

problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa (duży odsetek osób
starszych i samotnych) 79% wskazało średnie i wysokie zagrożenie;

•

mała innowacyjność i inicjatywa mieszkańców w zakresie prowadzenia
własnego biznesu - łącznie 79% ankietowanych wskazało średnie i wysokie
zagrożenie;

•

duży odsetek osób korzystających z różnych form pomocy społecznej łącznie 79% ankietowanych wskazało średnie i wysokie zagrożenie;

•

problemy na lokalnym rynku pracy (bezrobocie, niskie wynagrodzenia
ograniczona liczba miejsc pracy, mało atrakcyjne miejsca pracy) –
łącznie 79 % ankietowanych wskazało średnie i wysokie zagrożenie;

•

odpływ

ludzi młodych

i

dobrze

wykszatłconych

–

łącznie

74%

ankietowanych wskazało średnie i wysokie zagrożenie.
Poniżej

zaprezentowano

w

sposób

szczegółowy

zestawienie

poszczególnych odpowiedzi udzielonych przez respondentów.
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Wykres 10 Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 3 - Jakie problemy społeczno-gospodarcze
Pana/i zdaniem występują na wybranym powyżej obszarze, który kwalifikuje się do
rewitalizacji? – sołectwo Rachodoszcze
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str. 26

str. 27

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
str. 28

W ramach kolejnego z pytań zadaniem mieszkańców było wskazanie
głównych problemów i niekorzystnych zjawisk występujących w sferze
przestrzenno-technicznej oraz środowiskowej. Wśród głównych problemów
tychże sfer wskazanych przez mieszkańców sołectwa Rachodoszcze znajdują
się:
•

zdewastowane i opuszczone obiekty budowlane – 47% średnie zagrożenie
i 37% wysokie zagrożenie,

•

niewystarczająca infrastruktura komunikacyjna (drogi, chodniki) – 26%
średnie zagrożenie i 32% wysokie zagrożenie,

•

duża liczba obiektów mieszkalnych wykorzystujących przestarzałe systemy
grzewcze powodujące zanieczyszczenie środowiska – 42% średnie
zagrożenie i 47% wysokie zagrożenie,

•

mała liczba gospodarstw domowych wykorzystujących odnawialne źródła
energii – 32% średnie zagrożenie i 58% wysokie zagrożenie,

•

negatywne

przyzwyczajenia

mieszkańców

wpływające

na

zanieczyszczenie środowiska (np. spalanie śmieci) – 42% średnie zagrożenie
i 37% wysokie zagrożenie,
•

brak ścieżek rowerowych – 32% średnie zagrożenie i 32% wysokie
zagrożenie,

•

brak boisk, placów zabaw – 47% średnie zagrożenie i 26% wysokie
zagrożenie,

•

zły stan techniczny obiektów mieszkalnych – 32% średnie zagrożenie i 42%
wysokie zagrożenie;

•

niska

estetyka

otoczenia

(miejsca

do

wypoczynku/rozmowy,

ład

przestrzenny) – 53% średnie zagrożenie i 26% wysokie zagrożenie.
Poniżej

zaprezentowano

w

sposób

szczegółowy

zestawienie

poszczególnych odpowiedzi udzielonych przez respondentów.
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Wykres 11 Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 4 - Jakie problemy techniczne, przestrzenne
i środowiskowe Pana/i zdaniem występują na wybranym obszarze, który kwalifikuje się do
rewitalizacji? – sołectwo Rachodoszcze
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

W

ramach

pytania

otwartego

(numer

5)

poproszono

również

ankietowanych o informacje na temat innych problemów, niewymienionych
w przygotowanych kwestionariuszach, a występujących na wybranych
terenach, które powinny zostać uwzględnione w ramach procesu rewitalizacji.
Wśród

problemów

sołectwa

Rachodoszcze

mieszkańcy

wymieniali

dodatkowo:
•

zły stan budynków mieszkalnych;

•

brak mieszkań dla osób niezaradnych życiowo/potrzebujących;

•

potrzebę budowy mieszkań socjalnych.
str. 32

Ostatnie pytanie dotyczyło oczekiwań i nadziei, jakie mieszkańcy wiążą
w związku z procesem rewitalizacji. W ramach pytania nr 6 każdy ankietowany
mógł

wskazać

maksymalnie

4

odpowiedzi

z

zamkniętej

listy

działań/przedsięwzięć, które powinny zostać zrealizowane przez gminę
Adamów w celu zaradzenia priorytetowym problemom diagnozowanego
obszaru. Najczęściej wymienianymi przez respondentów rozwiązaniami były:
•

modernizacja/rozbudowa infrastruktury technicznej (np. drogowej, wodnokanalizacyjnej, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie) – 12 wskazań;

•

zwiększenie

liczby

inicjatyw

mających

na

celu

przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu (np. domy pomocy społecznej, mieszkania
chronione) – 13 wskazań;
•

rozwój usług oferowanych na rzecz osób starszych (np. zajęcia ruchowe,
pomoc psychologiczna, miejsca umożliwiające rehabilitację)- 11 wskazań;

•

rozbudowa infrastruktury wpływającej na poprawę stanu środowiska
naturalnego gminy (np. instalacje odnawialnych źródeł energii) - 6
wskazań;

•

polepszenie ładu przestrzeni publicznych (np. place zbaw, skwery) - 7
wskazań;

•

wsparcie dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju (np. organizacja
zajęć pozalekcyjnych i różnych form aktywności pozaszkolnej) - 7 wskazań;

•

realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności
lokalnej - 7 wskazań.
Na

poniższym

poszczególnych

wykresie

zaprezentowano

liczbę

wskazań

dla

przedsięwzięć/działań, które powinny zostać podjęte dla

polepszenia sytuacji analizowanego obszaru.
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Wykres 12 Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 6 - Jakie działania/przedsięwzięcia w ramach
Programu Rewitalizacji gmina powinna podjąć aby zaradzić priorytetowym problemom?sołectwo Rachodoszcze
14

13
12

12

11

10

8

7

7

7

6
6

5
4

4

2

1

1

0
Modernizacja/rozbudowa infrastruktury technicznej (np. drogowej, wodno-kanalizacyjnej, chodniki, ścieżki
rowerowe, oświetlenie)
Rozbudowa infrastruktury wpływającej na poprawę stanu środowiska naturalnego gminy (np. instalacje
odnawialnych źródeł energii)
Polepszenie ładu przestrzeni publicznych (np. place zbaw, skwery)
Rozwój oferty edukacyjnej (np. doposażenie placówek oświatowych)
Wsparcie dzieci i młodzieży w wszechstronnym rozwoju (np. organizacja zajęć pozalekcyjnych i różnych form
aktywności pozaszkolnej)
Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży (np. organizacja pomocy psychologicznopedagogicznej, programy profilaktyczne)
Zwiększenie liczby inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (np. domy pomocy
społecznej, mieszkania chronione, środowiskowe dla osób starszych i młodzieży)
Rozwój usług oferowanych na rzecz osób starszych (np. zajęcia ruchowe, pomoc psychologiczna, miejsca
umożliwiające rehabilitację)
Tworzenie warunków do społecznej i zawodowej aktywności osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami
(np. likwidacja barier architektonicznych, organizacja staży, pomoc psycholog.)
Wparcie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców (np. punkty doradztwa, organizacja praktyk i
staży zawodowych, realizacja projektów szkoleniowo-doradczych)
Realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

str. 34

2.3.3

Sołectwo Jacnia
Wśród

najważniejszych

problemów

sfery

społeczno-gospodarczej

sołectwa Jacnia znajdują się:
•

mała oferta spędzania czasu wolnego skierowana do osób starszych łącznie 81% ankietowanych wskazało średnie i wysokie zagrożenie;

•

mała oferta usług publicznych skierowanych do osób starszych
(opiekuńczych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych), łącznie 88% wskazań
na poziomie średnie i wysokie zagrożenie;

•

odpływ

ludzi młodych

i

dobrze

wykszatłconych

–

łącznie

88%

ankietowanych wskazało średnie i wysokie zagrożenie;
•

problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa (duży odsetek osób
starszych i samotnych) 75% wskazało średnie i wysokie zagrożenie;

•

mała innowacyjność i inicjatywa mieszkańców w zakresie prowadzenia
własnego biznesu - łącznie 75% ankietowanych wskazało średnie i wysokie
zagrożenie;

•

duży odsetek osób korzystających z różnych form pomocy społecznej łącznie 81% ankietowanych wskazało średnie i wysokie zagrożenie;

•

odpływ

ludzi młodych

i

dobrze

wykszatłconych

–

łącznie

88%

ankietowanych wskazało średnie i wysokie zagrożenie.
Poniżej

zaprezentowano

w

sposób

szczegółowy

zestawienie

poszczególnych odpowiedzi udzielonych przez respondentów.
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Wykres 13 Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 3 - Jakie problemy społeczno-gospodarcze
Pana/i zdaniem występują na wybranym powyżej obszarze, który kwalifikuje się do
rewitalizacji? – sołectwo Jacnia

str. 36

str. 37

str. 38

str. 39

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

W ramach kolejnego z pytań zadaniem mieszkańców było wskazanie
głównych problemów i niekorzystnych zjawisk występujących w sferze
przestrzenno-technicznej oraz środowiskowej. Wśród głównych problemów
tychże sfer wskazanych przez mieszkańców sołectwa Jacnia znajdują się:
•

duża liczba obiektów mieszkalnych wykorzystujących przestarzałe systemy
grzewcze powodujące zanieczyszczenie środowiska – 50% średnie
zagrożenie i 25% wysokie zagrożenie,
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•

mała liczba gospodarstw domowych wykorzystujących odnawialne źródła
energii – 50% średnie zagrożenie i 50% wysokie zagrożenie,

•

negatywne

przyzwyczajenia

mieszkańców

wpływające

na

zanieczyszczenie środowiska (np. spalanie śmieci) – 56% średnie zagrożenie
i 38% wysokie zagrożenie,
•

brak ścieżek rowerowych – 38% średnie zagrożenie i 38% wysokie
zagrożenie,

•

brak boisk, placów zabaw – 31% średnie zagrożenie i 44% wysokie
zagrożenie,
Na poniższym wykresie zaprezentowano szczegółowe zestawienie

odpowiedzi udzielonych przez mieszkańców.
Wykres 14 Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 4 - Jakie problemy techniczne, przestrzenne
i środowiskowe Pana/i zdaniem występują na wybranym obszarze, który kwalifikuje się do
rewitalizacji? – sołectwo Jacnia
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

W

ramach

pytania

otwartego

(numer

5)

poproszono

również

ankietowanych o informacje na temat innych problemów, niewymienionych
w przygotowanych kwestionariuszach, a występujących na wybranych
terenach, które powinny zostać uwzględnione w ramach procesu rewitalizacji.
Wśród problemów sołectwa Jacnia respondenci wykazali:
•

stworzenie plaży oraz zagospodarowanie terenu przy istniejącym
zbiorniku poprzez min. budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni
napowietrznej i ścieżek rowerowych.

Ostatnie z pytań dotyczyło oczekiwań i nadziei, jakie mieszkańcy wiążą
w związku z procesem rewitalizacji.

W ramach tego pytania każdy

ankietowany mógł wskazać maksymalnie 4 odpowiedzi z zamkniętej listy
działań/przedsięwzięć.

Najczęściej

wymienianymi

przez

respondentów

rozwiązaniami były:
•

modernizacja/rozbudowa infrastruktury technicznej (np. drogowej, wodnokanalizacyjnej, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie) – 9 wskazań;

•

realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności
lokalnej – 10 wskazań;

•

wparcie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców (np. punkty
doradztwa, organizacja praktyk i staży zawodowych, realizacja projektów
szkoleniowo-doradczych) – 6 wskazań;

str. 44

•

rozbudowa infrastruktury wpływającej na poprawę stanu środowiska
naturalnego gminy (np. instalacje odnawialnych źródeł energii) – 8
wskazań.

Wykres 15 Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 6 - Jakie działania/przedsięwzięcia w ramach
Programu Rewitalizacji gmina powinna podjąć aby zaradzić priorytetowym problemom?sołectwo Jacnia
12

10

8

10
9
8
7
6

6

5

5
4

4

2

0

6

2

2

Modernizacja/rozbudowa infrastruktury technicznej (np. drogowej, wodno-kanalizacyjnej,
chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie)
Rozbudowa infrastruktury wpływającej na poprawę stanu środowiska naturalnego gminy
(np. instalacje odnawialnych źródeł energii)
Polepszenie ładu przestrzeni publicznych (np. place zbaw, skwery)
Rozwój oferty edukacyjnej (np. doposażenie placówek oświatowych)
Wsparcie dzieci i młodzieży w wszechstronnym rozwoju (np. organizacja zajęć
pozalekcyjnych i różnych form aktywności pozaszkolnej)
Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży (np. organizacja pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, programy profilaktyczne)
Zwiększenie liczby inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
(np. domy pomocy społecznej, mieszkania chronione, środowiskowe dla osób starszych i
młodzieży)
Rozwój usług oferowanych na rzecz osób starszych (np. zajęcia ruchowe, pomoc
psychologiczna, miejsca umożliwiające rehabilitację)
Tworzenie warunków do społecznej i zawodowej aktywności osób z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami (np. likwidacja barier architektonicznych, organizacja staży, pomoc
psycholog.)
Wparcie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców (np. punkty doradztwa,
organizacja praktyk i staży zawodowych, realizacja projektów szkoleniowo-doradczych)
Realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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3. ANKIETA DLA PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI PUBLICZNYCH,
ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
3.1 Metryczka – charakterystyka badanych respondentów
W ankiecie dla przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji
społecznych i przedsiębiorców wzięło udział łącznie 29 respondentów. Wśród
wszystkich ankietowanych najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele
instytucji publicznych – 9 osób, na drugim miejscu pod względem liczby
reprezentantów byli sołtysi – 7 osób. Trzecią grupę stanowili przedsiębiorcy – 5
osób.
Wykres 16 Status respondenta
Członek
organizacji
społecznej
7% Przedsiębiorca
19%
Członek Rady
Sołeckiej
0%

Pracownik
instytucji
publicznej
33%

Sołtys
26%

Radny/radna
15%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Zazwyczaj

to

przedstawiciele

instytucji

publicznych

i

organizacji

społecznych stanowią najliczniejsze grupy, które decydują się na wzięcie
udziału w badaniu ankietowym. Natomiast w gminie Adamów największe
zaangażowanie w sprawy

lokalnej

społeczności wykazali: pracownicy

instytucji publicznych, sołtysi i przedsiębiorcy.

Niepokojący jest fakt, że w

ramach badania wzięła udział tak nieliczna grupa lokalnych liderów
reprezentujących mieszkańców –

członków organizacji społecznych i

członków Rady Sołeckiej.
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Mając powyższe na uwadze niezbędne jest podjęcie zintensyfikowanych
działań w celu zwrócenia uwagi badanych grup na tematykę rewitalizacyjną.
Edukacja

w

zakresie

procesu

rewitalizacji

stanowi

jeden

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

jest

niezwykle

istotnym

czynnikiem

gwarantującym

prawidłowość oraz efektywność procesu rewitalizacji.

3.2 Ocena potrzeby przeprowadzenia procesu rewitalizacji na terenie
gminy Adamów
W ramach analizowanej grupy 100% respondentów biorących udział
w badaniu dostrzegło konieczność przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych
na obszarze gminy Adamów. Ankietowani zapytani o to, która z jednostek
pomocniczych, tj. sołectw najpilniej wymaga przeprowadzenia działań
rewitalizacyjnych ze względu na kumulację negatywnych zjawisk, wskazali:
•

Sołectwo Adamów – 11 osób,

•

Sołectwo Jacnia - 9 osób,

•

Sołectwo Rachodoszcze – 9 osób,
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Wykres 17 Odpowiedzi udzielone na pytanie nr 2 - Który z niżej wymienionych obszarów,
znajdujących się na terenie gminy Adamów, charakteryzuje się szczególną koncentracją
negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, przestrzennych, technicznych,
środowiskowych i powinien zostać poddany rewitalizacji?
Sołectwo Adamów
Sołectwo Bliżów
Sołectwo Bondyrz

0%
0%
0%

0%

Sołectwo Boża Wola A

0%

Sołectwo Boża Wola B

0%

Sołectwo Czarnowoda
31%

38%

Sołectwo Feliksówka
Sołectwo Grabnik
Sołectwo Jacnia
Sołectwo Malinówka
Sołectwo Potoczek

0%
0%

31%

Sołectwo Rachodoszcze
0%
0%
0%
0%

0%
0%

0%

Sołectwo Suchowola A
Sołectwo Suchowola B
Sołectwo SuchowolaKolonia
Sołectwo Szewnia Górna
Sołectwo Szewnia Dolna
Sołectwo Trzepieciny
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Podobnie jak w przypadku kwestionariusza ankiety skierowanej do
mieszkańców gminy Adamów, ankieta dla analizowanej grupy respondentów,
skonstruowana była w taki sposób, aby udzielone w jej ramach odpowiedzi
dawały obraz w wybranej jednostce analitycznej. Poza tym kwestionariusz
zawierał pytania w zakresie lokalnych potencjałów występujących na terenie
wybranego obszaru. Ostatnie z pytań dotyczyło oczekiwanych efektów
planowanego procesu rewitalizacji.
Poniżej zaprezentowano w sposób zbiorczy wyniki odpowiedzi dla
sołectwa o największej liczbie wskazań.
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3.2.1 Potencjały rozwojowe i oczekiwane efekty procesu rewitalizacji –
sołectwo Adamów
W ramach otwartego pytania nr 3 mieszkańcy mieli możliwość
wskazania głównych potencjałów wybranego obszaru. Autorzy badania
chcieli w jego ramach pozyskać informację na temat potencjałów
wpływających na możliwość rozwoju poszczególnych jednostek. Cechą
charakterystyczną

pytań

otwartych

jest

brak

wskazania

na

możliwe

odpowiedzi. Dzięki czemu nie sugerują one odpowiedzi respondentom
i pozwalają na nieskrępowane wyrażenie opinii i myśli. Wśród najczęściej
udzielanych odpowiedzi znalazły się następujące:
•

przedsiębiorczość mieszkańców,

•

istniejące budynki, którym można nadać nowe funkcje – remiza
OSP.

4 pytanie dotyczyło pożądanych efektów
Respondenci

z

katalogu

11

odpowiedzi

mieli

procesu rewitalizacji.
możliwość

wyboru

3

priorytetowych efektów.
Na poniższym wykresie zaprezentowano w sposób szczegółowy
udzielone odpowiedzi.
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Wykres 18 Jakie efekty Pana/i zdaniem powinny zostać osiągnięte w wyniku przeprowadzenia
procesu rewitalizacji? – sołectwo Adamów

Rozwój lokalnego rynku pracy (poprzez
aktywizację zawodową mieszkańców,…

1

Integracja mieszkańców (w efekcie
organizowania miejsc spotkań…

1

Aktywizacja mieszkańców i wypracowanie
wśród nich właściwych postaw…

3

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców
gminy (w efekcie promocji zdrowego…

0

Aktywizacja seniorów i intensyfikacja ich
udziału w życiu społecznym (dzięki …

2

Podniesienie poziomu funkcjonowania
rodzin (poprzez wspieranie rodzin w…

7

Włączenie społeczne osób wykluczonych
(poprzez tworzenie warunków do…

5

Wzrost poziomu wykształcenia
mieszkańców (dzięki wzbogaceniu oferty…

1

Polepszenie ładu przestrzeni publicznych
(np. place zbaw, skwery)

2

Poprawa stanu jakości środowiska
naturalnego (w efekcie działań na rzecz…

1

Podniesienie jakości życia mieszkańców
gminy w efekcie…

2
0

1

2

3

4

5

6

7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

3.2.2 Potencjały rozwojowe i oczekiwane efekty procesu rewitalizacji –
sołectwo Jacnia
Wśród najczęściej udzielanych odpowiedzi na pytanie numer 3 znalazły
się następujące:
•

zagospodarowanie zbiornika wodnego,

•

dalszy rozwój infrastruktury turystycznej.

Poniżej zaprezentowano wyniki odpowiedzi udzielonych przez respondentów
w ramach pytania 4.

str. 50

Wykres 19 Jakie efekty Pana/i zdaniem powinny zostać osiągnięte w wyniku przeprowadzenia
procesu rewitalizacji? – sołectwo Jacnia

Rozwój lokalnego rynku pracy (poprzez
aktywizację zawodową mieszkańców,…

1

Integracja mieszkańców (w efekcie
organizowania miejsc spotkań…

1

Aktywizacja mieszkańców i wypracowanie
wśród nich właściwych postaw…

3

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców
gminy (w efekcie promocji zdrowego…

0

Aktywizacja seniorów i intensyfikacja ich
udziału w życiu społecznym (dzięki …

2

Podniesienie poziomu funkcjonowania
rodzin (poprzez wspieranie rodzin w…

7

Włączenie społeczne osób wykluczonych
(poprzez tworzenie warunków do…

5

Wzrost poziomu wykształcenia
mieszkańców (dzięki wzbogaceniu oferty…

1

Polepszenie ładu przestrzeni publicznych
(np. place zbaw, skwery)

2

Poprawa stanu jakości środowiska
naturalnego (w efekcie działań na rzecz…

1

Podniesienie jakości życia mieszkańców
gminy w efekcie…

2
0

1

2

3

4

5

6

7
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3.2.3 Potencjały rozwojowe i oczekiwane efekty procesu rewitalizacji –
sołectwo Rachodoszcze
Wśród najczęściej udzielanych odpowiedzi na pytanie dotyczące
potencjałów sołectwa Rachodoszcze znalazły się następujące:
•

istniejące budynki użyteczności publicznej stanowiące zaplecze dla
przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

•

potrzeba stworzenia mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących
Poniżej

zaprezentowano

wyniki

odpowiedzi

udzielonych

przez

respondentów w ramach dotyczącego oczekiwanych efektów procesu
rewitalizacji.
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Wykres 20 Jakie efekty Pana/i zdaniem powinny zostać osiągnięte w wyniku przeprowadzenia
procesu rewitalizacji? – sołectwo Rachodoszcze

Rozwój lokalnego rynku pracy (poprzez
aktywizację zawodową mieszkańców,…

1

Integracja mieszkańców (w efekcie
organizowania miejsc spotkań…

1

Aktywizacja mieszkańców i wypracowanie
wśród nich właściwych postaw…

3

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców
gminy (w efekcie promocji zdrowego…

0

Aktywizacja seniorów i intensyfikacja ich
udziału w życiu społecznym (dzięki …

2

Podniesienie poziomu funkcjonowania
rodzin (poprzez wspieranie rodzin w…

7

Włączenie społeczne osób wykluczonych
(poprzez tworzenie warunków do…

5

Wzrost poziomu wykształcenia
mieszkańców (dzięki wzbogaceniu oferty…

1

Polepszenie ładu przestrzeni publicznych
(np. place zbaw, skwery)

2

Poprawa stanu jakości środowiska
naturalnego (w efekcie działań na rzecz…

1

Podniesienie jakości życia mieszkańców
gminy w efekcie…

2
0

1

2

3

4

5

6

7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

4. PODSUMOWANIE
➢ W badaniu ankietowym wzięło udział 69 mieszkańców gminy Adamów
oraz 29 przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorstw i organizacji
pozarządowych.
➢ Niemal wszyscy ankietowani wskazują na konieczność przeprowadzenia
działań rewitalizacyjnych w celu ożywienia zdegradowanych obszarów
gminy, poprawy jakości życia ich mieszkańców, przywrócenia ładu
przestrzennego, gospodarczego i aktywizacji środowisk lokalnych.
➢ Jako obszar o kumulacji zjawisk niepożądanych i wymagających
podjęcia interwencji wskazane zostały przede wszystkim sołectwa
(wskazane

w

obu

grupach

respondentów):

Adamów,

Jacnia,

Rachodoszcze.
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➢ Wyniki badań ankietowych wyraźnie pokazują, że wyżej wymienione
sołectwa

borykają

się

z

problemami

społeczno-gospodarczymi,

technicznymi, środowiskowymi i przestrzennymi.
➢ Problemy

natury

społeczno-gospodarczej,

które

są

największym

utrudnieniem dla mieszkańców 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 ze starzeniem się społeczeństwa
(duży odsetek osób starszych samotnych), małe wsparcie dla małych
i

średnich

przedsiębiorstw,

mała

innowacyjność

i

inicjatywa

mieszkańców w zakresie prowadzenia własnego biznesu.
➢ Wśród
i

największych

przestrzennych

problemów

można

wymienić:

mieszkańców

wpływające

(np.

śmieci),

spalanie

technicznych,

mała

na

negatywne

środowiskowych
przyzwyczajenia

zanieczyszczenie

liczba

gospodarstw

środowiska
domowych

wykorzystujących odnawialne źródła energii, duża liczba obiektów
mieszkalnych
powodujące

wykorzystujących
zanieczyszczenie

przestarzałe
środowiska

systemy

oraz

grzewcze

niewystarczająca

infrastruktura komunikacyjna (drogi, chodniki).
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