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I Wstęp 

Niniejsza diagnoza przygotowana została na potrzeby opracowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Lubin. W ramach diagnozy analizie poddano sytuację społeczno – 

socjologiczną obszaru Gminy Lubin. Celem powstania diagnozy było zidentyfikowanie 

negatywnych zjawisk społecznych na obszarze Gminy Lubin oraz obszarów gdzie występuje ich 

szczególna koncentracja.  

Na potrzeby niniejszej diagnozy wykonano następujące działania z zakresu konsultacji 

społecznych: 

 Przeprowadzone zostały badania ankietowe (badania trwały w okresie od 18 kwietnia 

do 13 maja 2016 roku, udział w nich wzięło 74 respondentów); 

 Zrealizowany został warsztat diagnostyczny (o charakterze narady obywatelskiej), w 

którym udział wzięło 68 osób, a w części dotyczącej diagnozy społeczno – 

socjologicznej 18 osób; 

 Przeprowadzony został zogniskowany wywiad grupowy z 10 przedstawicielami 

instytucji pomocy społecznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy.  

Dodatkowo na potrzeby diagnozy skorzystano z danych statystycznych z Banku Danych 

Lokalnych, portalu Moja Polis oraz danych przekazanych przez Urząd Gminy Lubin, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy. Pod uwagę brana była statystyka 

dotycząca lat 2010 – 2014.  

Analizie poddano również dokumenty strategiczne na poziomie gminy oraz sołectw.  

 

Paweł Antoniewicz 
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II Ogólna charakterystyka Gminy Lubin  

Gmina Lubin położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego zajmując 

powierzchnię ok. 29 tys. ha. Wchodzi w skład powiatu lubińskiego, na które obok Gminy Lubin 

składają się: Miasto Lubin, Gmina Rudna oraz Miasto i Gmina Ścinawa.  

Gmina Lubin graniczy: od północy z Gminą Polkowice i Gminą Rudna, od wschodu z Gminą 

Ścinawa, od południowego wschodu z Gminą Prochowice, od południa z Gminą Miłkowice i 

Gminą Kunice, od zachodu z Gminą Chojnów i Gminą Chocianów.  

W granicach Gminy znajduje się 37 miejscowości położonych administracyjnie w 31 

sołectwach.   

W kolejności alfabetycznej są to sołectwa: Buczynka, Bukowna, Chróstnik, Czerniec, Dąbrowa 

Górna, Gogołowice, Gorzelin, Gorzyca (wraz z miejscowością Bolanów), Karczowiska, 

Kłopotów, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Księginice, Lisiec, Miłoradzice, Miłosna, 

Miroszowice, Niemstów (wraz z miejscowościami Łazek i Podgórze), Obora, Osiek, Pieszków, 

Raszowa, Raszowa Mała, Raszówka, Siedlce, Składowice (wraz z miejscowością Zalesie), 

Szklary Górne (wraz z miejscowościami Owczary i Lubków), Ustronie, Wiercień i Zimna Woda. 

Największe z nich pod względem liczby mieszkańców to: Osiek, Obora, Szklary Górne, 

Raszówka, Chróstnik, Niemstów i Księginice. 

Położenie wokół dużej jednostki miejskiej – Miasta Lubin, a także w pobliżu Legnicy, dominacja 

małych i średnich jednostek osadniczych na terenie Gminy oraz stosunkowo liczne obszary 

leśne powodują, że główną funkcją gminy pozostaje rolnictwo, zaś funkcjami uzupełniającymi 

są: mieszkalnictwo, usługi, produkcja, przetwórstwo rolne, turystyka i rekreacja. 

Część obszaru Gminy położona jest w obrębie terenów eksploatacji górniczej rud miedzi 
„Małomice I”, „Lubin I” i „Polkowice II” i innych surowców, jak piasek i kruszywa naturalne. 

Gmina usytuowana jest w odległości około 85 km od centrum administracyjnego 

województwa – Wrocławia oraz w stosunkowo niewielkiej odległości od granic z Czechami i 

Niemcami. Posiada bardzo korzystną lokalizację w pobliżu sieci dróg krajowych i tranzytowych. 

Przez Gminę z północnego zachodu na południe przebiega droga krajowa nr 3 relacji Szczecin 

– Jakuszyce, ze wschodu na południowy wschód droga krajowa nr 36 łącząca Prochowice 

(przez Lubin, Rawicz) z Ostrowem Wielkopolskim, przez północną część Gminy przebiega 

droga wojewódzka nr 292 łącząca Lubin z Głogowem, a przez zachodnią część Gminy przebiega 

droga wojewódzka nr 335 łącząca Lubin z Chojnowem.  

Od Prochowic droga nr 94 prowadzi w kierunku Wrocławia lub przez Legnicę w Kierunku 

Krzywej. 

Gmina posiada więc dogodne połączenia drogowe z Wrocławiem, Wołowem, Lubinem, 

Legnicą Głogowem, Wschową, Rawiczem, Lesznem, czy Zgorzelcem. 
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III Ludność – struktura, podział na miejscowości oraz grupy wiekowe  

Przyjrzyjmy się zmianie liczby ludności gminy Lubin na przestrzeni ostatnich 20 lat.  

 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na przestrzeni analizowanych lat liczba ludności gminy wzrosła z 9167 osób do 14 413 osób, 

czyli jest to wzrost o ponad 57%. Analizując poszczególne lata tego okresu widać, że jedynie w 

2007 roku liczba ludności spadła w porównaniu z rokiem poprzednim. W pozostałych latach 

jest to niezmienna tendencja rosnąca. Gmina dysponuje również danymi za 2015 rok, które 

pokazują, że liczba ludności wzrosła do poziomu 14 671 mieszkańców. Przeanalizujmy teraz 

jak liczba ludności zmieniała się w latach 2010 – 2014 w poszczególnych miejscowościach: 

Liczba ludności Gminy Lubin w latach 2009 – 2014 (z podziałem na miejscowości) 

Miejscowość Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Zmiana 

Bolanów 11 11 11 9 9 -2 

Buczynka 52 51 54 54 54 2 

Bukowna 143 140 135 131 129 -14 

Chróstnik 937 951 946 944 974 37 

Czerniec 352 349 351 354 363 11 

Dąbrowa Górna 83 81 81 80 80 -3 

Gogołowice 285 288 288 290 295 10 

Gola 184 191 203 203 215 31 

Gorzelin 168 169 168 177 174 6 

Gorzyca 435 441 462 484 530 95 

Karczowiska 310 346 361 372 380 70 

Kłopotów 103 109 113 113 124 21 

Krzeczyn Mały 228 225 229 232 234 6 

9167 9621
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Krzeczyn Wielki 724 756 790 833 835 111 

Księginice 698 686 689 688 687 -11 

Lisiec 277 270 274 263 262 -15 

Lubków 9 9 8 8 8 -1 

Łazek 18 18 17 15 16 -2 

Miłoradzice 373 396 408 413 412 39 

Miłosna 204 211 214 222 231 27 

Miroszowice 328 353 363 383 417 89 

Niemstów 842 862 878 890 891 49 

Obora 1058 1076 1129 1172 1211 153 

Osiek 1202 1289 1380 1492 1561 359 

Owczary 29 29 30 32 35 6 

Pieszków 426 448 450 469 475 49 

Podgórze 22 22 17 15 15 -7 

Raszowa 201 204 211 211 211 10 

Raszowa Mała 85 81 69 67 67 -18 

Raszówka 973 996 1000 999 1001 28 

Siedlce 474 484 495 494 500 26 

Składowice 318 322 337 347 356 38 

Szklary Górne 903 942 993 1029 1034 131 

Ustronie 90 86 81 83 81 -9 

Wiercień 221 222 223 222 220 -1 

Zalesie 16 16 17 17 18 2 

Zimna Woda 301 306 308 301 308 7 

RAZEM 13 083 13 436 13 783 14 108 14 413 1330 

Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy 

Na 37 miejscowości w 26 liczba mieszkańców wzrosła (najbardziej w Krzeczynie Wielkim, 

Oborze, Osieku oraz Szklarach Górnych), a w 11 liczba mieszkańców zmniejszyła się 

(najbardziej w Raszowej Małej, Liścu, Bukownej oraz Księginicach). W następnym kroku 

przyjrzymy się zmianom dla lat 2010 oraz 2014 w strukturze ludności w poszczególnych 

miejscowościach: 
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Zestawienie zmian w strukturze ludności dla lat 2010 oraz 2014 

Miejscowość Razem Nieletni Dorośli 
0 - 6 7 - 15 16 - 19 20 - 60 20 - 65 powyżej 60 powyżej 65 Razem 

K M K M K M K M K M K M 

Bolanów -2 -1 -1 0 -1 0 1 -1 0 1 -2 0 0 0 -2 

Buczynka 2 3 -1 -3 1 3 1 2 -1 2 1 -1 -3 3 -1 

Bukowna -14 -7 -7 -2 -4 -1 -2 -3 3 -1 0 -3 -1 -10 -4 

Chróstnik 37 13 24 -1 7 0 0 2 4 -5 3 18 9 14 23 

Czerniec 11 -5 16 -2 0 -2 0 -4 0 3 12 -1 5 -6 17 

Dąbrowa Górna -3 -3 0 1 0 -3 -1 3 -2 -1 0 0 0 0 -3 

Gogołowice 10 0 10 4 8 -4 -7 3 0 1 10 0 -5 4 6 

Gola 31 12 19 -1 5 1 4 1 -1 7 6 2 7 10 21 

Gorzelin 6 -12 18 -2 -2 -7 3 3 -5 9 8 -1 0 2 4 

Gorzyca 95 11 84 6 0 7 1 1 3 34 37 6 0 54 41 

Karczowiska 70 19 51 5 6 2 2 2 -6 14 27 9 9 32 38 

Kłopotów 21 4 17 2 1 2 0 -3 -1 5 8 3 4 9 12 

Krzeczyn Mały 6 -3 9 -6 2 -1 3 2 -4 -3 5 4 4 -4 10 

Krzeczyn Wielki 111 6 105 -2 -5 14 11 -15 3 36 41 18 10 51 60 

Księginice -11 -16 5 5 3 -10 -10 -8 3 -3 -13 11 11 -5 -6 

Lisiec -15 -14 -1 -3 0 -4 -10 0 4 -12 7 5 -2 -14 -1 

Lubków -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 

Łazek -2 -2 0 0 -1 0 1 -1 -2 0 2 -1 0 -2 0 

Miłoradzice 39 3 36 11 -4 -1 5 -3 -6 14 17 2 4 23 16 

Miłosna 27 4 23 -4 -1 10 2 -3 -4 12 13 3 -1 18 9 

Miroszowice 89 25 64 1 -2 6 10 5 8 17 24 16 4 45 44 

Niemstów 49 -17 66 0 12 6 -7 -6 -18 15 30 8 9 23 26 

Obora 153 26 127 9 9 17 -14 8 0 41 68 13 2 88 65 

Osiek 359 82 277 -5 4 37 31 5 19 98 112 37 21 172 187 

Owczary 6 -1 7 1 1 0 -1 -1 0 -1 4 3 0 2 4 
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Pieszków 49 -12 61 -1 4 -4 2 3 -14 25 22 5 7 28 21 

Podgórze -7 -3 -4 0 -1 -1 0 1 -1 0 -4 -2 1 -2 -5 

Raszowa 10 -4 14 3 -1 -3 0 0 -2 8 2 1 2 9 1 

Raszowa Mała -18 -11 -7 -4 -1 2 -3 -2 -2 -6 -5 1 2 -9 -9 

Raszówka 28 -15 43 -8 -2 -2 6 -3 -10 -1 14 20 14 6 22 

Siedlce 26 6 20 -3 7 7 3 -10 -6 8 4 10 6 12 14 

Składowice 38 13 25 2 3 2 11 0 -7 10 12 1 4 15 23 

Szklary Górne 131 60 71 10 17 14 15 9 -6 31 27 8 6 72 59 

Ustronie -9 -8 -1 -2 -1 1 -5 -3 3 0 -2 1 -1 -3 -6 

Wiercień -1 -6 5 -2 -1 -3 1 2 -3 -4 4 6 -1 -1 0 

Zalesie 2 -1 3 0 0 0 0 0 -1 1 4 -1 -1 0 2 

Zimna Woda 7 -2 9 2 -1 -4 0 1 -1 5 5 0 0 4 3 

RAZEM: 1330 143 1187 11 62 81 53 -13 -54 360 503 201 126 640 690 

Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy 

W tabeli tej oznaczone zostały pewne tendencje istotne z punktu widzenia diagnozy społeczno - socjologicznej: 

 Wskazany już wcześniej w opracowaniu miejscowości o największym przyroście ludności oraz największym spadku liczby ludności; 

 Wskazano sołectwa o największym przyroście osób nieletnich – Osiek, Szklary Górne, Obora, Miroszowice, Karczowiska. Na tle 

ogólnopolskiej tendencji starzenia się społeczeństwa oraz spadku liczby urodzeń sytuację w wymienionych sołectwach należy uznać za 

pozytywną.  

 Wskazano sołectwa o największym spadku liczby nieletnich – Niemstów, Księginice, Lisiec, Gorzelin, Pieszków, Raszowa Mała. W 

sołectwach Księginice, Lisiec oraz Raszowa Mała spadek ten dodatkowo skorelowany jest z ogólnym spadkiem liczby mieszkańców. W 

przypadku Gorzelina, Niemstowa oraz Pieszkowa ogólna liczba mieszkańców wzrosła, jednak porównując lata 2010 oraz 2014 spadła liczba 

nieletnich, co może negatywnie odbić się na liczbie ludności tych miejscowości w kolejnych dekadach.  

 Wskazano sołectwa o największym przyroście kobiet powyżej 60 lat oraz mężczyzn powyżej 65 lat. Pomimo, że w 2013 roku podwyższono 

wiek emerytalny, porównanie tych danych statystycznych dla poszczególnych lat koreluje z liczbą osób przechodzących na emeryturę. 

Szczególnie negatywną tendencję widać w Księginicach, gdzie przy ogólnym spadku liczby ludności, zdecydowanie wzrosła liczba zarówno 

kobiet powyżej 60 lat oraz mężczyzn powyżej 65 lat. Największy realny przyrost w obu grupach widać w Osieku, co 
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skorelowane jest z największym przyrostem liczby ludności na przestrzeni 

analizowanych lat. W przypadku pozostałych sołectw – Chróstnik, Krzeczyn Wielki, 

Miroszowice, Raszówka, przyrost ludności w ramach tych grup skorelowany jest 

również z ogólnym przyrostem ludności. Wyróżnić tu można Raszówkę, gdzie przy 

niewielkim przyroście ludności, widać zdecydowany wzrost analizowanych grup. 

Wskazane grupy są już najczęściej nieaktywne zawodowo, z pogarszającym się stanem 

zdrowia, w związku z czym wymagają częstszej opieki, pomocy lekarskiej, a nierzadko 

są również samotne. 

 Warto także przyjrzeć się tendencjom charakterystycznym dla całej gminy. Po 

pierwsze, pomimo znacznego wzrostu ludności aż 24,5% tego wzrostu w strukturze 

ludności przypada na kobiety powyżej 60 lat oraz mężczyzn powyżej 65 lat. Jedynie 

10,7% z ogólnego przyrostu liczby ludności przypada na nieletnich. Warto zauważyć 

również, że w grupie wiekowej 16 – 19 lat zarówno dla kobiet oraz mężczyzn widać 

spadek liczby mieszkańców. Tendencje te jednoznacznie świadczą o rosnącym już i 

pogłębiającym się procesie starzenia się mieszkańców gminy.  

Wnioski te należy porównać z danymi statystycznymi GUS mówiącymi o strukturze ludności w 

podziale na osoby w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym:  

Analiza porównawcza – rok 2010 i 2014 

 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Analizując te dane widać, że w ramach każdej grupy wzrosła liczba osób. Jednak w ramach 

grupy osób w wieku przedprodukcyjnym wzrost ten wyniósł jedynie niecałe 6%, w grupie osób 

w wieku produkcyjnym niewiele ponad 10%, a w grupie osób w wieku poprodukcyjnym 

Struktura ludności Gminy Lubin z podziałem na 

wiek oraz płeć w roku 2010 

ogółem 13390 

mężczyźni 6759 

kobiety 6631 

W wieku przedprodukcyjnym – poniżej 18 lat 

ogółem 2849 

mężczyźni 1507 

kobiety 1342 

W wieku produkcyjnym: 18 - 59 kobiety, 18 - 64 

lata mężczyźni 

ogółem  8841 

mężczyźni 4747 

kobiety 4094 

W wieku poprodukcyjnym 

ogółem 1700 

mężczyźni 505 

kobiety 1195 

Struktura ludności Gminy Lubin z podziałem 

na wiek oraz płeć w roku 2014 

ogółem 14789 

mężczyźni 7463 

kobiety 7326 

W wieku przedprodukcyjnym – poniżej 18 lat 

ogółem 3015 

mężczyźni 1591 

kobiety 1424 

W wieku produkcyjnym: 18 - 59 kobiety, 18 - 64 

lata mężczyźni 

ogółem  9741 

mężczyźni 5238 

kobiety 4503 

W wieku poprodukcyjnym 

ogółem 2033 

mężczyźni 634 

kobiety 1399 
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prawie 20%. Widać więc, że dane te również potwierdzają tezę o starzeniu się społeczeństwa 

gminy.   

Podsumowanie – wskazanie obszarów, na których występuje koncentracja zjawisk 

kryzysowych w sferze społecznej  

Podsumowaniem każdego z analizowanych rozdziałów będzie przedstawienie listy sołectw, 

wraz z uzasadnieniem, które na podstawie danych i wniosków należy wskazać jako potencjalne 

obszary koncentracji zjawisk kryzysowych w sferze społecznej.  

Nr Sołectwo Uzasadnienie 

1. Krzeczyn Wielki 

- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 
- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 

2. Obora 
- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 

3. Osiek 

- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 
- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 

4. Szklary Górne 
- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 

5. Raszowa Mała 
- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 

6. Lisiec 
- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 

7. Bukowna - Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 

8. Księginice 

- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 

9. Gorzelin 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 

10. Raszówka 
- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 

11. Niemstów 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
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12. Pieszków 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 

 

IV Problemy społeczne na terenie gminy Lubin – analiza danych 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Na potrzeby niniejszej diagnozy dokonano analizy danych, w których posiadaniu jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyjrzyjmy się na początku ogólnym danym charakteryzującym 

sytuację w gminie Lubin.  

Liczba rodzin i osób w rodzinach objętych pomocą społeczną 

Rok 
Liczba 
rodzin 

Liczba osób w rodzinach Liczba mieszkańców gminy 

% mieszkańców gminy objętych 
pomocą społeczną 

Lubin Dolny Śląsk Polska 

2010 246 670 13083 5,1 7 8,7 

2011 248 708 13436 5,3 6,4 8,1 

2012 228 600 13783 4,4 6,1 8,1 

2013 231 584 14108 4,1 6,3 8,3 

2014 208 509 14413 3,5 5,8 7,7 

Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS 

Z powyższych danych widać, że na przestrzeni analizowanych lat zarówno liczba rodzin, jak i 

liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną, pomimo wzrostu liczby mieszkańców, 

systematycznie spada. Ważnym wskaźnikiem sytuacji społecznej w gminie jest określenie jaki 

procent mieszkańców objętych jest pomocą społeczną. Jak widać w powyższej tabeli w 

przypadku gminy Lubin procent ten również systematycznie spada. A porównując ten 

wskaźnik z danymi dla Dolnego Śląska i całego kraju widać, że w każdym z analizowanych lat 

jest on znacząco mniejszy niż analogiczny wskaźnik dla całej Polski oraz całego województwa.  

Warto zwrócić również uwagę, że procent mieszkańców objętych pomocą społeczną zmniejsza 

się w gminie Lubin w sposób bardziej dynamiczny niż w skali całego kraju i województwa.  

Przyjrzyjmy się teraz zestawieniu świadczeniobiorców w analizowanych latach.  
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Zestawienie świadczeniobiorców w latach 2010 - 2014 

Rok 
Liczba 

mieszkańców 
Gminy 

Liczba rodzin 
korzystających z 

pomocy 
społecznej 

GOPS 

Formy wsparcia (liczba beneficjentów) 

zasiłek 
stały 

zasiłek 
okresowy 

zasiłek 
celowy i 

pomoc w 
naturze 

zasiłek 
rodzinny 

fundusz 
alimentacyjny 

składka na 
ubezpieczenie 

zdrowotne 

Uczestnicy 
programuw 

zakresie 
dożywiana 

Udzielenie 
schronienia 

Pomoc 
usługowa 

Zdarzenia 
losowe 

Liczba osób 
umieszczonych 

w DPS 

2010 13 083 246 42 40 164 458 123 38 233 5 38 11 0 

2011 13 436 248 36 56 188 417 125 32 270 14 37 2 2 

2012 13 783 228 35 47 158 318 111 35 230 5 37 2 2 

2013 14 108 231 38 33 155 271 90 35 223 3 35 0 1 

2014 14 413 208 36 36 138 241 78 35 236 7 37 1 0 

Zmiana 
2014 - 
2010 

1025 -15 -4 -7 -9 -187 -33 -3 -10 -2 -3 -11 1 

Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS 

Dane zawarte w powyższej tabeli potwierdzają systematyczną poprawę sytuacji społeczno – ekonomicznej mieszkańców gminy Lubin. Przy 

wzroście liczby mieszkańców liczba beneficjentów poszczególnych form pomocy spadła. Tendencja ta jest szczególnie widoczna przy 

zdecydowanym spadku beneficjentów zasiłku rodzinnego.  

 

Przyjrzyjmy się teraz jak wygląda podział beneficjentów pomocy społecznej na poszczególne miejscowości. Analizie poddany został 2014 rok.  
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Lp. Miejscowość 

Liczba osób  
zameldowanych 

na dzień 
31.12.2014r 

Liczba rodzin               
objętych 
pomocą 

Liczba osób w 
rodzinach 

% liczby osób 
do 

mieszkańców 
sołectwa 

1 Karczowiska 380 5 9 2,4% 

2 Pieszków 475 5 15 3,2% 

3 Raszowa 211 4 4 1,9% 

4 Raszowa Mała 67 1 1 1,5% 

5 Raszówka 1001 15 35 3,5% 

6 Lubków 8 0 0 0,0% 

7 Obora 1211 9 26 2,1% 

8 Owczary 35 2 2 5,7% 

9 Szklary Górne 1034 15 39 3,8% 

10 Buczynka 54 0 0 0,0% 

11 Gogołowice 295 3 5 1,7% 

12 Łazek 16 0 0 0,0% 

13 Miłoradzice 412 7 14 3,4% 

14 Miłosna 231 0 0 0,0% 

15 Niemstów 891 12 41 4,6% 

16 Podgórze 15 1 1 6,7% 

17 Czerniec 363 7 19 5,2% 

18 Dąbrowa Górna 80 0 0 0,0% 

19 Księginice 687 14 38 5,5% 

20 Siedlce 500 11 23 4,6% 

21 Składowice 356 6 20 5,6% 

22 Ustronie 81 1 1 1,2% 

23 Zalesie 18 0 0 0,0% 

24 Bukowna 129 2 5 3,9% 

25 Chróstnik 974 13 35 3,6% 

26 Lisiec 262 16 35 13,4% 

27 Wiercień 220 7 16 7,3% 

28 Zimna Woda 308 9 21 6,8% 

29 Bolanów 9 0 0 0,0% 

30 Gorzyca 530 5 17 3,2% 

31 Gola 215 1 2 0,9% 

32 Krzeczyn Mały 234 7 19 8,1% 

33 Krzeczyn Wielki 835 8 13 1,6% 

34 Miroszowice 417 1 3 0,7% 

35 Gorzelin 174 4 12 6,9% 

36 Kłopotów 124 2 5 4,0% 

37 Osiek 1561 15 33 2,1% 

Razem 14413 208 509 3,5% 

Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS 
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Analizując dane o liczbie beneficjentów widać, że największa liczba beneficjentów pomocy 

społecznej mieszka w: Niemstowie, Szklarach Górnych, Księginicach, Raszówce, Chróstniku, 

Liścu oraz Osieku. Ponieważ sołectwa w gminie Lubin są mocno zróżnicowane co do liczby 

mieszkańców, to dla przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno – socjologicznej ważniejsze 

jest przyjrzenie się w których sołectwach procentowo największa liczba mieszkańców objęta 

jest pomocą społeczną. Sołectwami tymi są: Lisiec, Krzeczyn Mały, Wiercień, Gorzelin, Zimna 

Woda, Składowice oraz Księginice. Szczególnie trudna sytuacja jest w sołectwie Lisiec, które 

jest jedynym miejscem w gminie, gdzie liczba beneficjentów pomocy społecznej przekroczyła 

10% ogółu mieszkańców.  

W następnym kroku przeanalizujmy główne przyczyny ubiegania się o pomoc społeczną 

mieszkańców gminy Lubin w latach 2010 – 2014: 
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Powody ubiegania się o pomoc w latach 2010 - 2014 

Lp. 
Powody trudnej sytuacji 

rodzinnej 

2010r. 
liczba 
rodzin 

ogółem 

2010r. 
liczba osób 

w 
rodzinach 

ogółem 

2011r. 
liczba 
rodzin 

ogółem 

2011r. 
liczba osób 

w rodzinach 
ogółem 

2012r. 
liczba 
rodzin 

ogółem 

2012r. 
liczba osób 

w 
rodzinach 

ogółem 

2013r. 
liczba 
rodzin 

ogółem 

2013r. 
liczba osób 

w 
rodzinach 

ogółem 

2014r. 
liczba 
rodzin 

ogółem 

2014r. 
liczba osób 

w 
rodzinach 

ogółem 

Zmiana 
2014 - 
2010 

1 ubóstwo 157 486 173 457 136 363 148 401 153 411 -75 

2 sieroctwo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 bezdomność 11 13 7 8 11 11 12 18 8 13 0 

4 bezrobocie 79 263 98 317 79 248 93 275 71 213 -50 

5 niepełnosprawność 104 216 103 205 98 188 89 181 91 147 -69 

6 długotrwała lub ciężka choroba 77 172 88 184 88 180 107 208 98 168 -4 

7 rodziny niepełne 20 76 39 134 29 97 32 104 33 99 23 

8 przemoc w rodzinie 12 51 7 28 6 23 1 2 8 24 -27 

9 alkoholizm 45 97 43 87 48 102 17 25 44 80 -17 

10 narkomania 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

11 
trudności w przystosowaniu 
się do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego 

2 2 1 1 3 3 6 9 3 4 2 

12 zdarzenie losowe 11 24 2 8 3 12 0 0 1 3 -21 
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13 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa 
domowego 

41 182 61 237 59 217 52 207 42 190 8 

Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS 

Powyższa tabela dotyczy powodów ubiegania się o pomoc społeczną. Należy pamiętać, że w przypadku beneficjenta pomocy społecznej powody 

te często są z sobą sprzężone, np. często ubóstwo związane jest z bezrobociem. Można tu mówić o „wieloproblemowości” lub „skorelowaniu 

problemów”, które to faktycznie obrazują skalę problemów i negatywnych zjawisk społecznych, nie ograniczając się tylko do liczbowego 

uwzględnienia beneficjentów pomocy społecznej.  

Analizując powyższe dane widać, że najczęstszymi powodami ubiegania się o pomoc społeczną są: ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, funkcjonowanie w niepełnej rodzinie oraz alkoholizm. 

Analizując zmiany w ramach tych wskaźników w latach 2010 – 2014 widać, że zmniejszyła się liczba takich powodów ubiegania się o pomoc 

społeczną, jak: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, zdarzenia losowe, alkoholizm, długotrwała lub ciężka choroba. 

Zwiększyła się natomiast liczba powodów ubiegania się o pomoc społeczną w przypadku takich przyczyn, jak: funkcjonowanie w rodzinach 

niepełnych, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego 

oraz narkomani. 

Przyjrzyjmy się jak wygląda kwestia przyczyn ubiegania się o pomoc społeczną w podziale na poszczególne miejscowości:  
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Miejscowość Razem Razem Zmiana 2010 2011 2012 2013 2014 Zmiana 
przyczyny % 

mieszkańców 
przyczyny % 

mieszkańców 

Bolanów 11 9 -2 0 0 0 0 0 0   

Buczynka 52 54 2 0 0 1 0 0 0   

Bukowna 143 129 -14 8 12 4 12 17 9 6% 13% 

Chróstnik 937 974 37 43 101 65 64 80 37 5% 8% 

Czerniec 352 363 11 34 68 34 32 63 29 10% 17% 

Dąbrowa Górna 83 80 -3 12 20 20 22 3 -9 14% 4% 

Gogołowice 285 295 10 9 24 3 11 12 3 3% 4% 

Gola 184 215 31 0 0 0 0 9 9 0% 4% 

Gorzelin 168 174 6 69 2 70 30 38 -31 41% 22% 

Gorzyca 435 530 95 76 49 52 69 92 16 17% 17% 

Karczowiska 310 380 70 1 21 54 27 20 19 0% 5% 

Kłopotów 103 124 21 3 1 1 12 6 3 3% 5% 

Krzeczyn Mały 228 234 6 86 65 63 65 76 -10 38% 32% 

Krzeczyn Wielki 724 835 111 60 73 66 52 33 -27 8% 4% 

Księginice 698 687 -11 154 171 107 129 51 -103 22% 7% 

Lisiec 277 262 -15 64 74 75 102 87 23 23% 33% 

Lubków 9 8 -1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 

Łazek 18 16 -2      0 0% 0% 

Miłoradzice 373 412 39 22 38 28 18 43 21 6% 10% 

Miłosna 204 231 27 0 8 0 0 0 0 0% 0% 

Miroszowice 328 417 89 20 30 28 27 12 -8 6% 3% 

Niemstów 842 891 49 166 164 163 155 124 -42 19% 13% 

Obora 1058 1211 153 134 107 102 39 65 -69 13% 5% 

Osiek 1202 1561 359 92 94 100 77 88 -4 8% 6% 

Owczary 29 35 6      0 0% 0% 

Pieszków 426 475 49 66 59 65 17 18 -48 15% 4% 

Podgórze 22 15 -7      0 0% 0% 

Raszowa 201 211 10 3 7 16 4 6 3 1% 3% 

Raszowa Mała 85 67 -18 0 0 5 12 1 1 0% 1% 

Raszówka 973 1001 28 112 95 149 72 47 -65 12% 5% 

Siedlce 474 500 26 64 103 52 38 55 -9 14% 11% 

Składowice 318 356 38 43 71 37 57 57 14 14% 16% 

Szklary Górne 903 1034 131 140 125 116 115 122 -18 16% 12% 

Ustronie 90 81 -9 15 2 14 3 0 -15 17% 0% 

Wiercień 221 220 -1 62 64 41 62 46 -16 28% 21% 

Zalesie 16 18 2 0 0 0 0 0 0 0% 0% 

Zimna Woda 301 308 7 18 27 23 30 45 27 6% 15% 

Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS 

Powyższa tabela obrazuje zmiany w liczbie ludności w latach 2010 – 2014 (trzy pierwsze 

kolumny) oraz liczbę powodów ubiegania się o pomoc społeczną i ich zmianę w latach 2010 –  
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2014 (kolumny 5 do 10) oraz procentowy stosunek liczby powodów ubiegania się o pomoc w 

stosunku do liczby mieszkańców w latach 2010 oraz 2014 (kolumny 11 i 12).  

Dla miejscowości Niemstów, Łazek, Podgórze oraz Owczary i Szklary Górne dane pokazane są 

zbiorczo. Wynika to ze sposobu gromadzenia danych w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej.  

Analizując dane widać, że w przypadku 14 miejscowości nastąpił wzrost liczby przyczyn 

ubiegania się o pomoc społeczną – największy dla sołectw: Chróstnik, Czerniec, Zimna Woda, 

Lisiec, Miłoradzice. Natomiast w przypadku 15 miejscowości nastąpił spadek liczby przyczyn 

ubiegania się o pomoc społeczną – największy dla miejscowości: Księginice, Obora, Raszówka, 

Pieszków, Niemstów, Gorzelin.  

Dane dotyczące wzrostu lub spadku liczby przyczyn ubiegania się o pomoc społeczną należy 

porównać z procentowym udziałem przyczyn w stosunku do liczby mieszkańców. W 2014 roku 

miejscowości, gdzie ten stosunek był najwyższy, to: Lisiec (33%), Krzeczyn Mały (32%), Gorzelin 

(22%), Wiercień (21%), Gorzyca (17%), Czerniec (17%), Składowice (16%), Zimna Woda (15%), 

Bukowna (13%) oraz Niemstów (13%). Dodatkowo w przypadku miejscowości Lisiec, Czerniec, 

Składowice oraz Zimna Woda stosunek procentowy liczby przyczyn do liczby mieszkańców 

wzrósł w stosunku do 2010 roku.   

Natomiast patrząc na najważniejsze przesłanki ubiegania się o pomoc społeczną podział na 

miejscowości w 2014 roku wygląda następująco: 
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Miejscowość Ubóstwo Bezdomność Bezrobocie Niepełnosprawność 
Długotrwała 

choroba 
Rodziny niepełne Przemoc Alkoholizm Bezradność 

 Rodzin Osób Rodzin Osób Rodzin Osób Rodzin Osób Rodzin Osób Rodzin Osób Rodzin Osób Rodzin Osób Rodzin Osób 

Raszówka 10 29 2 3 4 9 6 8 2 2 1 4 1 2 1 1 0 0 

Karczowiska 5 19 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

Pieszków 5 11 1 1 2 8 0 0 2 3 1 2 0 0 2 3 2 8 

Raszowa 2 2 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 

Raszowa Mała 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Czerniec 5 20 0 0 3 9 2 6 2 6 2 9 1 3 1 4 1 6 

Dąbrowa 
Górna 

1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Księginice 5 16 1 5 3 11 2 2 2 2 2 6 0 0 1 1 2 8 

Siedlce 6 16 0 0 2 12 3 3 6 8 1 3 0 0 2 7 1 3 

Składowice 
Zalesie  

6 23 0 0 4 13 2 4 1 3 2 5 0 0 1 3 1 6 

Ustronie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osiek 12 22 1 1 5 13 8 10 8 14 3 7 1 3 5 8 2 9 

Gorzelin 4 12 0 0 2 4 1 1 2 5 0 0 2 4 2 4 1 7 

Kłopotów 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Niemstów 
Łazek 
Podgórze 

13 42 1 1 5 21 6 15 6 15 3 7 0 0 2 2 4 21 

Miłoradzice 4 6 0 0 2 4 3 8 4 9 2 5 0 0 1 1 3 10 

Gogołowice 3 5 0 0 2 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Miłosna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buczynka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Szklary Górne 
Owczary 

9 25 0 0 7 18 11 23 12 22 1 8 1 3 6 12 2 11 

Obora 4 21 1 1 2 9 6 10 6 10 1 3 0 0 0 0 2 11 

Gola 1 1 0 0 1 1 1 3 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 

Miroszowice 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 
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Krzeczyn 
Wielki 

6 11 0 0 3 3 4 4 4 4 1 2 0 0 2 2 2 7 

Krzeczyn 
Mały 

14 31 0 0 2 3 8 10 9 11 1 2 0 0 5 7 3 12 

Gorzyca 9 28 0 0 3 9 3 11 6 15 3 6 1 5 3 9 2 9 

Zimna Woda 7 14 0 0 3 12 1 1 3 3 0 0 0 0 2 2 3 13 

Lisiec 9 20 0 0 5 17 11 11 9 11 3 9 0 0 1 3 3 15 

Wiercień 4 8 0 0 2 8 2 3 3 4 2 7 1 4 1 1 3 11 

Bukowna 1 4 0 0 1 4 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 1 4 

Chróstnik 7 21 1 1 6 17 5 8 5 9 2 7 0 0 3 7 2 10 

RAZEM 153 411 8 13 71 213 91 147 98 168 33 99 8 24 44 80 42 190 

Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS 

Powyższa tabela pokazuje miejscowości, gdzie realna liczba danych przyczyn jest największa. Często jest to pochodną dużej liczby mieszkańców 

danej miejscowości, np. Osiek, Niemstów czy Szklary Górne. Z powyższego zestawienia widać, w których miejscowościach występuje szczególna 

kumulacja negatywnych przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną, są to: Osiek, Niemstów – Łazek – Podgórze, Szklary Górne – Owczary, 

Krzeczyn Mały, Gorzyca, Zimna Woda, Lisiec. W zestawieniu tym szczególną uwagę należy zwrócić na Lisiec i Krzeczyn Mały. Choć na tle gminy 

nie wyróżniają się dużą liczbą mieszkańców, to w zestawieniu przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną, charakteryzują się kumulacją takich 

problemów, jak: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm i bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

(Krzeczyn Mały) czy ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, niepełne rodziny i bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych (Lisiec).  
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Podsumowanie – wskazanie obszarów, na których występuje koncentracja zjawisk 

kryzysowych w sferze społecznej  

 

Nr Sołectwo Uzasadnienie 

1. Krzeczyn Wielki 

- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 
- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 

2. Obora 

- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających niepełnosprawność jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 

3. Osiek 

- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 
- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 

4. Szklary Górne 

- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
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- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 

5. Raszowa Mała 
- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 

6. Lisiec 

- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do mieszkańców; 
- Wzrost liczby przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 

7. Bukowna 
- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Wzrost liczby przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną; 

8. Księginice 

- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 



 

23 
__________________________________________________________________________________________ 

Projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”  współfinansowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

- Duża liczba osób podających bezdomność jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 

9. Gorzelin 

- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 

10. Raszówka 

- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 

11. Niemstów 

- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 

12. Pieszków 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 

13. Czerniec 

- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Wzrost liczby przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 

14. Gorzyca 

- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
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- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 

15. Krzeczyn Mały 

- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do mieszkańców; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 

16. Wiercień 

- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 

17. Składowice 

- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 

18. Zimna Woda 

- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Wzrost liczby przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 

19. Chróstnik - Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
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- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 

20. Siedlce 

- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
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V Wyniki badań ankietowych  

Ankieta, która przeprowadzona została pośród mieszkańców gminy, dotyczyła zagadnień 

związanych z diagnozą gminy w aspektach: społeczno – socjologicznym, gospodarczym, 

przyrodniczym oraz architektonicznym. W niniejszej analizie przyjrzymy się wnioskom 

istotnym z punktu widzenia diagnozy społeczno – socjologicznej.  

W jednym z pytań poproszono mieszkańców o określenie skali występowania na terenie gminy 

negatywnych zjawisk społecznych. Wyniki prezentuje poniższa tabela: 

 
zdecydowanie 

tak 
tak 

nie 
wiem 

nie 
zdecydowanie 

nie 

Bezrobocie 19% 33% 27% 16% 6% 

Ubóstwo 8% 33% 36% 17% 6% 

Alkoholizm 14% 41% 38% 5% 2% 

Narkomania 3% 11% 68% 16% 2% 

Bezdomność 3% 16% 48% 23% 10% 

Niepełnosprawność 6% 35% 47% 11% 0% 

Przestępczość 0% 29% 51% 21% 0% 

Przemoc w rodzinie 2% 27% 67% 5% 0% 

Niski poziom edukacji (nauczanie 
podstawowe i gimnazjalne) 6% 15% 24% 32% 23% 

Niski stopień zaangażowania 
seniorów w życie społeczne 21% 40% 16% 19% 5% 

Alienacja społeczna i niechęć do 
aktywności społecznej i wspólnych 
działań (niski poziom kapitału 
społecznego) 

38% 32% 21% 8% 2% 

Niewystarczający dostęp do 
niezbędnej infrastruktury 
opiekuńczo – wychowawczej (żłobki 
i przedszkola) 

22% 30% 19% 25% 5% 

Niewystarczający dostęp do 
niezbędnej infrastruktury społecznej 
i zdrowotnej (podstawowa opieka 
medyczna oraz pomoc społeczna) 

22% 36% 19% 22% 2% 

Opracowanie własne  

Według ankietowanych mieszkańców największą skalę negatywnych zjawisk społecznych 

widać w przypadku: niskiego poziomu kapitału społecznego (70% odpowiedzi „zdecydowanie 

tak” oraz „tak”), niskiego stopnia zaangażowania seniorów w życie społeczne (61% odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” oraz „tak”), niewystarczającego dostępu do niezbędnej infrastruktury 

społecznej i zdrowotnej (58% odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „tak”), alkoholizmu (55% 

odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „tak”), bezrobocia oraz niewystarczającego dostępu do 

infrastruktury opiekuńczo – wychowawczej (52% odpowiedzi  



 

27 
__________________________________________________________________________________________ 

Projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”  współfinansowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

„zdecydowanie tak” oraz „tak”). Natomiast najmniej negatywnych zjawisk społecznych widać 

w przypadku: niskiego poziomu edukacji (55% odpowiedzi „zdecydowanie nie” oraz „nie”), 

bezdomności (33% odpowiedzi „zdecydowanie nie” oraz „nie”) oraz niewystarczającego 

dostępu do infrastruktury opiekuńczo – wychowawczej (30% odpowiedzi „zdecydowanie nie” 

oraz „nie”). Warto zauważyć również, że w przypadku takich negatywnych zjawisk, jak: 

ubóstwo, narkomania, bezdomność, niepełnosprawność, przestępczość, przemoc w rodzinie 

dominowały odpowiedzi „nie wiem”. Świadczyć to może o małej skali tych problemów na 

obszarze gminy lub niedostrzeganiu ich przez osoby wypełniające ankietę.  

W kolejnym kroku zadano mieszkańcom pytanie, których grup społecznych szczególnie 

dotyczą negatywne zjawiska społeczne:  

 
zdecydowanie 

tak 
tak 

nie 
wiem 

nie 
zdecydowanie 

nie 

Długotrwale bezrobotni 34% 42% 14% 8% 2% 

Młodzież do 25 roku życia, 
szczególnie ta określana jako NEETs 
– nie ucząca się, nie chodząca do 
pracy, nie biorąca udziału w 
żadnych kursach i szkoleniach 

33% 37% 22% 7% 2% 

Osoby powyżej 50 lat 16% 28% 36% 19% 2% 

Samotni rodzice 2% 29% 48% 20% 2% 

Niepełnosprawni 7% 29% 43% 20% 2% 

Alkoholicy 37% 32% 28% 2% 2% 

Narkomani 25% 15% 50% 8% 2% 

Bezdomni 14% 29% 41% 14% 3% 

Osoby opuszczające zakłady karne 17% 18% 50% 12% 3% 

Osoby opuszczające placówki 
opiekuńczo – wychowawcze 10% 25% 55% 8% 2% 

Opracowanie własne  

Według ankietowanych grupami społecznym, których szczególnie dotykają negatywne 

zjawiska społeczne są: długotrwale bezrobotni (76% odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz 

„tak”), młodzież do 25 roku życia (70% odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „tak”),   alkoholicy 

(69% odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „tak”), osoby powyżej 50 lat (44% odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” oraz „tak”), bezdomni (43% odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „tak”) 

oraz narkomani (40% odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „tak”). Natomiast grupami 

społecznymi, których w mniejszym stopniu dotykają negatywne zjawiska społeczne to: 

samotni rodzice (22% odpowiedzi „zdecydowanie nie” oraz „nie”), niepełnosprawni (22% 

odpowiedzi „zdecydowanie nie” oraz „nie”) oraz osoby powyżej 50 lat (21% odpowiedzi 

„zdecydowanie nie” oraz „nie”). Warto zauważyć również, że w przypadku takich grup 

społecznych, jak: osoby powyżej 50 lat, samotni rodzice, niepełnosprawni, narkomani, 

bezdomnych, osób opuszczających zakłady karne oraz osób opuszczających placówki 

opiekuńczo – wychowawcze, dominowały odpowiedzi „nie wiem”. Świadczyć to może o  
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małej liczebności tych grup w skali gminy lub niedostrzeganiu ich przez osoby wypełniające 

ankietę. 

W kolejnym pytaniu poproszono ankietowanych o wskazanie maksymalnie 6 sołectw, gdzie 

występuje szczególne nasilenie negatywnych zjawisk społecznych. Dane z tego pytania 

skorelujemy również z innym pytaniem, gdzie proszono ankietowanych o wskazanie obszarów 

gminy charakteryzujących się największą kumulacją problemów społeczno – gospodarczych, 

przestrzennych, środowiskowych oraz kulturowych. W tabeli poniżej przedstawimy 

uzasadnienie ankietowanych odnośnie problemów społecznych dla poszczególnych sołectw (o 

ile takie uzasadnienie zawarte zostało w ankiecie): 

Nr Sołectwo 
Liczba wskazań 

(nasilenie negatywnych 
zjawisk społecznych) 

Uzasadnienie (obszar o największej 
kumulacji problemów) 

1. Księginice 12 

Mało miejsc pracy, były PGR, 
roszczeniowi mieszkańcy, słaba 
współpraca mieszkańców, alkoholizm, 
bezrobocie 

2. Lisiec 10 
Dostrzegalne ubóstwo mieszkańców, 
duże bezrobocie, były PGR, zagrożenie 
patologiami, problemy rodzinne 

3. 
Obora 8 

Niska integracja ludności napływowej, 
słaba współpraca mieszkańców 

Niemstów 8 Słaba współpraca mieszkańców, bieda 

4. Osiek 7 
Niska integracja ludności napływowej, 
słaba współpraca mieszkańców 

5. Miłoradzice 6  

6. 

Wiercień 5  

Chróstnik 5 
Niska integracja ludności napływowej, 
słaba współpraca mieszkańców 

Pieszków 5  

7. 

Składowice 4  

Zimna Woda 4 
Duża liczba niepełnosprawnych, duża 
liczba osób starszych 

Szklary Górne 4  

8. 

Gorzelin 3 Problemy alkoholowe 

Siedlce 3  

Raszówka 3  

Krzeczyn Mały 3 Były PGR, alkoholizm, bezrobocie 

Krzeczyn 
Wielki 

3 Były PGR, alkoholizm, bezrobocie 

Gogołowice 3  

9. 

Czerniec 2  

Karczowiska 2  

Miłosna 2  

10. Bukówka 1  
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Gorzyca 1  
Opracowanie własne  

Warto podkreślić, że dane o liczbie  wskazań sołectw, gdzie występuje nasilenie negatywnych 

zjawisk społecznych, nie jest wprost skorelowana z miejscem zamieszkania osób 

wypełniających ankietę.  W związku z tym jej wynik można uznać za w miarę  uzasadniony i 

pokazujący faktyczną sytuację na terenie gminy.  

Podsumowanie – wskazanie obszarów, na których występuje koncentracja zjawisk 

kryzysowych w sferze społecznej  

Nr Sołectwo Uzasadnienie 

1. Krzeczyn Wielki 

- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 
- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 

2. Obora 

- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających niepełnosprawność jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Sołectwo wskazane podczas badań ankietowych jako obszar o 
szczególnym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych; 

3. Osiek 

- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 
- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
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- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 

4. Szklary Górne 

- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 

5. Raszowa Mała 
- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 

6. Lisiec 

- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do mieszkańców; 
- Wzrost liczby przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 
- Sołectwo wskazane podczas badań ankietowych jako obszar o 
szczególnym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych; 

7. Bukowna 
- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Wzrost liczby przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną; 
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8. Księginice 

- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Duża liczba osób podających bezdomność jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Sołectwo wskazane podczas badań ankietowych jako obszar o 
szczególnym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych; 

9. Gorzelin 

- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 

10. Raszówka 

- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 

11. Niemstów 

- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 
- Sołectwo wskazane podczas badań ankietowych jako obszar o 
szczególnym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych; 

12. Pieszków 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 

13. Czerniec 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Wzrost liczby przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną; 
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- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 

14. Gorzyca 

- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 

15. Krzeczyn Mały 

- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do mieszkańców; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 

16. Wiercień 

- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 

17. Składowice 

- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
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18. Zimna Woda 

- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Wzrost liczby przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 

19. Chróstnik 

- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 

20. Siedlce 

- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 

 

 

  



 

34 
__________________________________________________________________________________________ 

Projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”  współfinansowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

VI Zogniskowany wywiad grupowy z przedstawicielami instytucji 

pomocy społecznej 

Zogniskowany wywiad grupowy przeprowadzony został z przedstawicielami takich instytucji, 

jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie. Podczas wywiadu, z wiedzą uczestników, skonfrontowane zostały dane i 

wnioski z pozostałych metod partycypacyjnych (ankieta oraz warsztat diagnostyczny) i analizy 

danych zastanych (deskreaserch). Wnioski z wywiadu wykorzystane zostały do uzupełnienia 

podsumowania negatywnych zjawisk społecznych na terenie konkretnych sołectw.   

Nr Sołectwo Uzasadnienie 

1. Krzeczyn Wielki 

- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 
- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 

2. Obora 

- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających niepełnosprawność jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Sołectwo wskazane podczas badań ankietowych jako obszar o 
szczególnym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych; 
- Przemoc domowa (w 2014 i 2015 najwięcej wydanych 
„Niebieskich Kart”); 

3. Osiek 

- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 
- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
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- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 
- Przemoc domowa; 
- Rosnące zagrożenie narkomanią; 

4. Szklary Górne 

- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 

5. Raszowa Mała 
- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 

6. Lisiec 

- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do mieszkańców; 
- Wzrost liczby przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 
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- Sołectwo wskazane podczas badań ankietowych jako obszar o 
szczególnym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych; 
- Główną przyczyną niepodejmowania zatrudnienia jest bardzo 
słabe połączenie komunikacyjne z miastem Lubin; 
- Rosnące zagrożenie narkomanią; 
- Duża grupa osób starszych wymagająca opieki; 
- Duża grupa samotnych matek; 

7. Bukowna 

- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Wzrost liczby przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Główną przyczyną niepodejmowania zatrudnienia jest bardzo 
słabe połączenie komunikacyjne z miastem Lubin; 
- Duża grupa osób starszych wymagająca opieki; 
- Duża grupa samotnych matek; 

8. Księginice 

- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Duża liczba osób podających bezdomność jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Sołectwo wskazane podczas badań ankietowych jako obszar o 
szczególnym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych; 

9. Gorzelin 

- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 

10. Raszówka 

- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 

11. Niemstów 

- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
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- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 
- Sołectwo wskazane podczas badań ankietowych jako obszar o 
szczególnym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych; 

12. Pieszków 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
- Rosnące zagrożenie narkomanią; 

13. Czerniec 

- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Wzrost liczby przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 

14. Gorzyca 

- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 

15. Krzeczyn Mały 

- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do mieszkańców; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 
- Przemoc domowa (w 2015 najwięcej wydanych „Niebieskich 
Kart”); 
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16. Wiercień 

- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Główną przyczyną niepodejmowania zatrudnienia jest bardzo 
słabe połączenie komunikacyjne z miastem Lubin; 
- Duża grupa osób starszych wymagająca opieki; 

17. Składowice 

- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 

18. Zimna Woda 

- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Wzrost liczby przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Główną przyczyną niepodejmowania zatrudnienia jest bardzo 
słabe połączenie komunikacyjne z miastem Lubin; 
- Duża grupa osób starszych wymagająca opieki; 

19. Chróstnik 

- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża grupa samotnych matek; 

20. Siedlce 

- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
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21. Miłoradzice 
- Główną przyczyną niepodejmowania zatrudnienia jest bardzo 
słabe połączenie komunikacyjne z miastem Lubin; 

 

VII Warsztat diagnostyczny  

Kolejnym wykorzystanym narzędziem partycypacyjnym był warsztat diagnostyczny. Podczas 

niego mieszkańcy identyfikowali problemy społeczne na terenie swoich sołectw, następnie 

tworzyli listę problemów charakterystycznych dla całej gminy a następnie określali 

intensywność występowania danego problemu na obszarze gminy (w skali od 5 „mała 

intensywność” do 1 „duża intensywność”), by w kolejnym kroku wskazali sołectwa, gdzie 

problemy te występują w szczególnym natężeniu. Wyniki tych prac prezentuje zbiorczo 

poniższa tabela: 

Problem Wskazania 
Intensywność na 

terenie gminy 

Sołectwa o 
szczególnej 

intensywności 

Niepełnosprawność 3 3 

Krzeczyn Mały, 
Osiek, 

Miłoradzice, 
Miroszowice, 

Niemstów 

Słaba oferta kulturalna 
dla dzieci i młodzieży i 
wykluczenie ich z życia 
społecznego 

10 2 Cała gmina 

Brak wsparcia dla 
liderów wiejskich 

4 1 Cała gmina 

Słaba integracja 
rdzennej ludności z 
nowo zamieszkałą 

7 1 
Niemstów, 

Osiek, 
Miroszowice, 

Słaba promocja 
zdrowego trybu życia 

1 4 Cała gmina 

Ubóstwo 11 3 

Krzeczyn Mały, 
Krzeczyn Wielki, 

Czerniec, 
Księginice, 

Lisiec, 
Zimna Woda, 
Szklary Górne, 

Przemoc w rodzinie 6 3 
Obora, 

Krzeczyn Mały, 

Bezrobocie 3 4 

Krzeczyn Mały, 
Czerniec, 

Księginice, 
Wiercień, 

Uzależnienia 
(narkomania i 
alkoholizm) 

11 3 

Wiercień, 
Pieszków, 
Gorzelin, 

Szklary Górne, 



 

40 
__________________________________________________________________________________________ 

Projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”  współfinansowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Brak animatorów życia 
społecznego 

2 3 Cała gmina 

Wykluczenie z 
aktywności społecznej 
osób starszych 

8 3 
Miłoradzice, 
Miroszowice, 

Niemstów, 

Słaba integracja 
międzypokoleniowa 

4 1 Cała gmina 

Słabo rozwinięta 
oferta zajęć 
kulturalnych 

4 1 Cała gmina 

Opracowanie własne  

Wyniki warsztatu diagnostycznego należy ostrożnie brać pod uwagę. Raz, że w warsztacie 

udział wzięło raptem kilkunastu mieszkańców gminy, dwa, że mogli oni mieć skłonność 

wskazywania sołectw, w których mieszkają, jako miejsc o szczególnej intensywności 

występowania danego problemu.  

Z przeprowadzonych warsztatów ważne są dwa wnioski. Po pierwsze, mieszkańcy wskazywali 

problemy, które nie były wskazywane w innych działaniach partycypacyjnych i mają zasięg dla 

całej gminy. Po drugie, zestawiając wnioski z warsztatu z wnioskami płynącymi z innych 

zastosowanych metod partycypacyjnych, widać potwierdzenie występowania negatywnych 

zjawisk społecznych w takich sołectwach, jak: Lisiec, Niemstów, Obora, Osiek, Krzeczyn Mały, 

Czerniec, Szklary Górne Wiercień czy Księginice.  
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VIII Podsumowanie diagnozy  – wskazanie obszarów o szczególnej skali 

negatywnych zjawisk społecznych 

Podsumowaniem diagnozy społeczno – socjologicznej jest wskazanie sołectw, w których 

występuje szczególne nasilenie negatywnych zjawisk społecznych. W naszym odczuciu to z 

pomiędzy tych sołectw wyznaczony powinien zostać obszar rewitalizacji dla Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Lubin. Wskazując te sołectwa braliśmy pod uwagę nie tylko 

szczególną intensywność jednego czy kilku wskaźników, ale również korelację wielu 

negatywnych zjawisk i wieloaspektowość wskazań danego sołectwa w zastosowanych 

metodach diagnostycznych. Wyniki tego podejścia prezentuje zbiorczo poniższa tabela: 

Nr Sołectwo Uzasadnienie 

1. Obora 

- Dynamiczny przyrost ludności, co ma wpływ na zmianę 
struktury ludności oraz niski stopień współpracy obecnych 
mieszkańców z ludnością napływową; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających niepełnosprawność jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Sołectwo wskazane podczas badań ankietowych jako obszar o 
szczególnym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych; 
- Przemoc domowa (w 2014 i 2015 najwięcej wydanych 
„Niebieskich Kart”); 

2. Lisiec 

- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do mieszkańców; 
- Wzrost liczby przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
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- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 
- Sołectwo wskazane podczas badań ankietowych jako obszar o 
szczególnym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych; 
- Główną przyczyną niepodejmowania zatrudnienia jest bardzo 
słabe połączenie komunikacyjne z miastem Lubin; 
- Rosnące zagrożenie narkomanią; 
- Duża grupa osób starszych wymagająca opieki; 
- Duża grupa samotnych matek; 

3. Bukowna 

- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Wzrost liczby przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Główną przyczyną niepodejmowania zatrudnienia jest bardzo 
słabe połączenie komunikacyjne z miastem Lubin; 
- Duża grupa osób starszych wymagająca opieki; 
- Duża grupa samotnych matek; 

4. Księginice 

- Spadek liczby mieszkańców, wyludnianie się miejscowości; 
- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 
- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Duża liczba osób podających bezdomność jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Sołectwo wskazane podczas badań ankietowych jako obszar o 
szczególnym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych; 
- Duża liczba mężczyzn płacących świadczenia alimentacyjne; 

5. Niemstów 

- Duży spadek liczby nieletnich, w konsekwencji „starzenie się” 
struktury mieszkańców wsi; 
- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 
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- Sołectwo wskazane podczas badań ankietowych jako obszar o 
szczególnym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych; 

6. Krzeczyn Mały 

- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do mieszkańców; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających długotrwałą chorobę jako 
przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających alkoholizm jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Wysoka kumulacja problemów społecznych; 
- Przemoc domowa (w 2015 najwięcej wydanych „Niebieskich 
Kart”); 

7. Wiercień 

- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Duża liczba osób podających funkcjonowanie w niepełnych 
rodzinach jako przyczynę ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Główną przyczyną niepodejmowania zatrudnienia jest bardzo 
słabe połączenie komunikacyjne z miastem Lubin; 
- Duża grupa osób starszych wymagająca opieki; 

8. Zimna Woda 

- Duży procent mieszkańców stanowią beneficjenci pomocy 
społecznej; 
- Wysoki procent korelacji przesłanek ubiegania się o pomoc 
społeczną w stosunku do liczby mieszkańców; 
- Wzrost liczby przesłanek ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezrobocie jako przyczynę 
ubiegania się o pomoc społeczną; 
- Duża liczba osób podających bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych jako przyczynę ubiegania się o 
pomoc społeczną; 
- Główną przyczyną niepodejmowania zatrudnienia jest bardzo 
słabe połączenie komunikacyjne z miastem Lubin; 
- Duża grupa osób starszych wymagająca opieki; 

9. Raszówka 
- Znaczny przyrost mieszkańców w grupie wiekowej powyżej 60 
lat, często są to osoby samotne wymagające opieki; 
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- Duża liczba beneficjentów pomocy społecznej; 
- Duża liczba osób podających ubóstwo jako przyczynę ubiegania 
się o pomoc społeczną; 

 

Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na: 

 Lisiec – 13,4% mieszkańców to beneficjenci GOPS, systematycznie spada liczba 

mieszkańców, spada liczba nieletnich oraz rośnie liczba osób starszych, sołectwo 

wskazane podczas badań ankietowych jako obszar o szczególnym natężeniu 

negatywnych zjawisk społecznych; 

 Księginice – pomimo sąsiedztwa Lubina systematycznie spada liczba mieszkańców, 

spada liczba nieletnich oraz rośnie liczba osób starszych, 5,5% mieszkańców to 

beneficjenci GOPSu, sołectwo wskazane podczas badań ankietowych jako obszar o 

szczególnym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych; 

 Obora – dynamiczny wzrost liczby mieszkańców, słabe porozumienie i współpraca 

pomiędzy „starymi” a „nowymi” mieszkańcami, duża liczba wydawanych „Niebieskich 

Kart”, sołectwo wskazane podczas badań ankietowych jako obszar o szczególnym 

natężeniu negatywnych zjawisk społecznych. 

Sugerowany obszar rewitalizacji zaznaczony jest również na poniższej mapie. Na czerwono 

zaznaczono obszary priorytetowe (Lisiec, Księginice oraz Obora) a na niebiesko obszary, na 

których również występuje szczególne nasilenie negatywnych zjawisk społecznych.  
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Opracowanie własne na podstawie mapy przekazanej przez Urząd Gminy  

 

Ostateczny wybór obszaru rewitalizacji należy do kompetencji władz gminy i powinien być 

skutkiem wskazania obszarów o wysokiej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych (co 

czyni niniejsza diagnoza), skorelowanego ze wskazaniem negatywnych zjawisk w sferach 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej.  


