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1. Zastosowana metodyka 

Biorąc pod uwagę, że rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości życia mieszkańców 

uznano, że kwestie społeczne mają kluczowe i nadrzędne znaczenie dla wyznaczania obszarów 

zdegradowanych. W celu dokonania rzetelnej oraz miarodajnej oceny zjawisk społecznych na terenie 

gminy Radziejowice zastosowano analizę porównawczą na zbiorze danych dla poszczególnych sołectw. 

Przyjęta metodyka pozwoliła na identyfikację zakresu zjawisk kryzysowych w sferze społecznej gminy 

Radziejowice oraz wskazanie ich nasilenia w porównaniu do sytuacji lokalnej.  

 

 

 

 

 

 

  

 Obszar wykazujący kumulację negatywnych zjawisk społecznych (1) oraz pozostałych 

analizowanych zjawisk wskazujących nagromadzenie negatywnych cech przestrzenno-gospodarczo-

środowiskowych (2) 

 Obszar zurbanizowanych zidentyfikowanych obszarów problemowych  

Na bazie wcześniej obliczonych wskaźników sum standaryzowanych skonstruowano wskaźnik 

degradacji obszaru, wyliczony jako suma dwóch wcześniej uzyskanych wskaźników. 

 

 

  

  

Diagnoza sytuacji społecznej gminy 

 dobór grupy porównawczej 

 dobór wskaźników 

 analiza wskaźników* 

 identyfikacja obszarów problemowych 

Diagnoza sytuacji gospodarczo-
środowiskowo-przestrzennej gminy 

1 2 

3 Identyfikacja obszaru zdegradowanego  

4 Wyznaczenie obszaru rewitalizacji  

NA TLE POWIATU UJĘCIE GMINNE 
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 Obszar wyznaczony po dokonanej syntezie wyników uzyskanych z przeprowadzonej analizy obecnej 

sytuacji w gminie, obszar cechujący się największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, jak 

również znacznym potencjałem rozwojowym, obszar, na których ze względu istotnego znaczenia 

dla rozwoju gmina zamierza prowadzić rewitalizację. 

 

 

*Ocenę skali koncentracji problemów oparto na wskaźniku syntetycznym, odzwierciedlającym 

problemy: społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne gminy.  

Wskaźnik syntetyczny stanowi sumę wskaźników cząstkowych, pogrupowanych w dwie podgrupy, 

przedstawione w poniższej tabeli. W przypadku oceny sytuacji gospodarczej, środowiskowej oraz 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej oprócz mierzalnych wskaźników posłużono się danymi 

punktowymi, zaprezentowanymi w formie graficznej z uwzględnieniem lokalizacji. 

Tabela 1: Wskaźniki cząstkowe diagnozy obszarów problemowych – stan na rok 2015 (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

Grupa Rodzaj wskaźnika 

Sfera społeczna 

Gęstość zaludnienia - os./km2 

Liczba wydanych niebieskich kart na 100 mieszkańców 

Liczba świadczeń socjalnych z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców 

Liczba świadczeń socjalnych z powodu niepełnosprawności na 100 mieszkańców 

Liczba placówek oświatowych na 100 mieszkańców 

Organizacje społeczne na 100 mieszkańców 

Frekwencja wyborcza [%] 

Sfera gospodarcza Liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 100 mieszkańców 

Sfera funkcjonalno-
przestrzenna 

Liczba fałszywych alarmów na 100 mieszkańców 

Liczba zdarzeń (pożary, miejscowe zagrożenia, fałszywe alarmy) na 100 
mieszkańców 

Liczba zabytków przypadająca na 100 km2 

Liczba dróg lokalnych na 100 km2  

Sfera techniczna 
Liczba budynków zawierających azbest na 100 km2 

Wskaźnik degradacji budynków użyteczności publicznej 

Sfera środowiskowa Przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia pyłów PM10, PM2,5 oraz Ozonu 

 

Obszar nie większy niż 20% powierzchni gminy 

Obszar zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców 
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Pierwszym etapem budowy wskaźnika syntetycznego jest normalizacja zmiennych w celu sprowadzenia 

ich do porównywalnej skali, czyli skali niemianowanej, nie związanej z jednostką miary. Jest to zabieg 

konieczny z punktu widzenia poprawności obliczeń, dzięki niemu różne rozpiętości zmiennych nie nadają 

sztucznej wagi, czynnikom przyjmującym wartość z wyższych przedziałów. W trakcie normalizacji 

zmiennych przekształcono również destymulanty w stymulanty. Jako stymulanty, na potrzeby wskazania 

obszarów zdegradowanych, przyjęte zostały zmienne, których wyższa wartość wstępowała w obszarach 

kwalifikujących się jako obszary zdegradowane (np. liczba przydzielonych świadczeń rodzinnych na 100 

mieszkańców). Destymulantami były natomiast zmienne, których niższa wartość oznaczała bardziej 

problemowy obszar (np. liczba organizacji społecznych przypadająca na 1 000 mieszkańców). Obliczeń 

dokonano wg następujących wzorów:          

 

 

                

               𝒛𝒊𝒋 =
𝒙𝒊𝒋−𝒎𝒊𝒏𝒊{𝒙𝒊𝒋}

𝒎𝒂𝒙𝒊{𝒙𝒊𝒋}−𝒎𝒊𝒏𝒊{𝒙𝒊𝒋}
                     𝒛𝒊𝒋 =

𝒎𝒂𝒙𝒊{𝒙𝒊𝒋}−𝒙𝒊𝒋

𝒎𝒂𝒙𝒊{𝒙𝒊𝒋}−𝒎𝒊𝒏𝒊{𝒙𝒊𝒋}
 

gdzie: Xij – to wartość i-tego obszaru (np. sołectwo) dla j-tej zmiennej,  

                        Zij – to zmienna po normalizacji.  

Wskaźnik syntetyczny, odzwierciedlający sytuację obszarów w poszczególnych zakresach (sfera 

społeczna oraz sfera gospodarczo-środowiskowo-techniczna), utworzono przy użyciu metody sum 

standaryzowanych. Metoda sum standaryzowanych należy do grupy metod bezwzorcowych 

porządkowania liniowego, zgodnego ze wzorem:     

𝑺𝒊 = 𝚺𝒋=𝟏
𝒌 𝒛𝒊𝒋 

gdzie:  i = 1,…,n 

Diagnozę obszarów zdegradowanych i rewitalizacji na terenie gminy Radziejowice przedstawiono  

w podziale na poszczególne obwody. Ze względu na dużą liczbę sołectw tworzących gminę Radziejowice 

otrzymane w wyniku diagnozy obszary zdegradowane stanowiłyby niewielkie i rozprzestrzenione 

obszary. Pogrupowanie sołectw na większe obwody pozwoliło na wskazanie skoncentrowanych 

obszarów o nasilonych zjawiskach kryzysowych. 

 

Dla STYMULANT Dla DESTYMULANT 



DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH GMINY RADZIEJOWICE WRAZ ZE WSKAZANIEM OBSZARU 

ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI 

6 
 

Tabela 2. Podział gminy Radziejowice na obwody (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

Nr obwodu Sołectwa wchodzące w skład obwodu 

1 
Adamów-Wieś, Adamów-Parcel, Budy Mszczonowskie, Kamionka, Kuranów, Krze 

Duże, Radziejowice-Parcel, Zboiska 

2 Radziejowice, Tartak Brzózki 

3 Benenard, Chroboty, Korytów A, Zazdrość 

4 Korytów, Krzyżówka, Pieńki-Towarzystwo, Słabomierz, 

5 
Budy Józefowskie, Kuklówka Radziejowicka, Kuklówka Zarzeczna, Nowe Budy, 

Podlasie, Stare Budy Radziejowskie 

 

 

Rysunek 1. Podział gminy Radziejowice na obwody wyborcze (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 
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2. Charakterystyka obecnej sytuacji gminy Radziejowice 

2.1 Lokalizacja Gminy Radziejowice 

Gmina Radziejowice położona jest w zachodnio-południowej części województwa mazowieckiego,  

w powiecie żyrardowskim, na szlaku między Łodzią a Warszawą. W skład gminy Radziejowice wchodzą 

24 sołectwa. 

 

 

 

Rysunek 2. Podział gminy Radziejowice na sołectwa 
(źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

 

Największą powierzchnię na terenie gminy zajmuje sołectwo Radziejowice – 1 215,15 km2, a najmniejszą 

sołectwo Podlasie – 80,35 km2.  

Gmina Radziejowice graniczy z następującymi gminami: 

 Od północy z gminą Wiskitki oraz miastem Żyrardów; 

 Od wschodu i północnego wschodu z gminą Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki i Żabia Wola; 

 Od południa z gminą Mszczonów; 

 Od zachodu z gminą Puszcza Mariańska. 

11. Tartak Brzózki 
12. Budy Mszczonowskie  
13. Kuranów 
14. Zboiska 
15. Radziejowice-Parcel 
16. Nowe Budy 
17. Stare Budy Radziejowskie 

 

1. Benenard 
2. Chroboty 
3. Zazdrość 
4. Pieńki-
Towarzystwo  
5. Krzyżówka 
6. Słabomierz 
7. Korytów A 
8. Korytów 
9. Podlasie 
10. Radziejowice 
 

 

18. Budy Józefowskie 
19. Kuklówka Zarzeczna 
20. Kuklówka Radziejowicka 
21. Adamów-Wieś 
22. Adamów-Parcel 
23. Krze Duże 
24. Kamionka 
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Rysunek 3. Położenie gminy Radziejowice na tle powiatu żyrardowskiego (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

Pod względem położenia geograficznego (podział fizyczno-geograficzny Polski wg J. Kondrackiego) 

obszar gminy Radziejowice należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Nizin 

Środkowopolskich. Rozciąga się na części dwóch mezoregionów: Równiny Łowicko-Błońskiej oraz 

Wysoczyzny Rawskiej. Gmina położona jest w obrębie wielkiej geologicznej jednostki strukturalnej 

Niecki Mazowieckiej.  

2.2 Sfera społeczna 

Zjawiska społeczne występujące na terenie danej jednostki administracyjnej w świetle ustawy 

o rewitalizacji, w kontekście opracowania gminnego programu rewitalizacji stanowią najistotniejszy 

czynnik diagnozy prowadzącej do wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. 

Takie kwestie jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, czy słaby dostęp do edukacji, niski poziom 

kapitału społecznego lub uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym stanowią podstawę dla 

weryfikacji form kryzysu występujących w gminie, w tej właśnie sferze. Całość prezentowanych zjawisk 

zaprezentowano z podziałem na poszczególne obwody gminy Radziejowice. 

Identyfikacji oraz oceny zjawisk społecznych w gminie Radziejowice dokonano w oparciu o dane 

liczbowe dla bezpieczeństwa, demografii, wymiaru udzielanej pomocy społecznej, dostępu do edukacji 
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czy frekwencji wyborczej .  Poniższa tabela prezentuje zakres poszczególnych wskaźników na podstawie, 

których poddano analizie obszar gminy Radziejowice w podziale na obwody pod względem sytuacji 

społecznej w roku 2015. 

Wykorzystano następujące wskaźniki określające sytuację społeczną: 

 Gęstość zaludnienia (liczba mieszkańców na km2); 

 Liczba wydanych niebieskich kart na 100 mieszkańców ; 

 Liczba świadczeń socjalnych przyznanych z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców; 

 Liczba świadczeń socjalnych przyznanych z powodu niepełnosprawności na 100 mieszkańców; 

 Liczba placówek oświatowych na 100 mieszkańców; 

 Organizacje społeczne na 100 km2; 

 Frekwencja wyborcza [%]. 

Załączona tabela prezentuje zakres wskaźników ilustrujących sytuację gminy Radziejowice w sferze 

społecznej. 

Tabela 3. Wartości wskaźników określających sytuację społeczną gminy Radziejowice w 2015 roku (źródło: opracowanie 
CDE Sp. z o.o.) 

Nr 
obwodu 

Gęstość 
zaludnienia 

na 1 km2 

Liczba 
wydanych 
niebieskich 
kart na 100 

mieszkańców 

Liczba świadczeń 
socjalnych z 

powodu 
ubóstwa na 100 

mieszkańców 

Liczba świadczeń 
socjalnych z 

powodu 
niepełnosprawności 

na 100 
mieszkańców 

Liczba 
placówek 

oświatowych 
na 100 

mieszkańców 

Organizacje 
społeczne na 

100 
mieszkańców 

Frekwencja 
wyborcza % 

1 0,67 0,08 0,84 0,92 0,00 0,00 54,28 

2 1,38 0,00 1,06 0,91 0,61 0,27 46,66 

3 1,62 0,38 1,72 0,96 0,07 0,03 53,05 

4 0,57 0,05 0,65 0,27 0,00 0,05 48,59 

5 0,59 0,63 1,01 1,18 0,26 0,26 56,37 

 

Legenda: 

Sytuacja bardzo dobra 

Sytuacja dobra 

Sytuacja umiarkowana 

Sytuacja kryzysowa 
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2.2.1 Demografia 

Potencjał demograficzny oraz zmiany struktury demograficznej wywierają istotny wpływ na przebieg 

procesów społeczno-gospodarczych danej jednostki. Determinują między innymi rozmiary potrzeb  

w zakresie infrastruktury społecznej, stopień aktywności zawodowej, a także współdecydują o przebiegu 

przyszłego rozwoju. 

Według danych z 2015 roku gminę zamieszkuje 5 312 mieszkańców, w tym 2 711 kobiet i 2 601 

mężczyzn. Poniższy wykres obrazuje zmiany liczby mieszkańców gminy Radziejowice w zależności od płci 

i wieku. Można zauważyć, że w przedziale wiekowym 0-18 lat dominują mężczyźni, natomiast  

w przedziale 19-67 lat oraz 68-100 lat znacznie przeważają kobiety.  

 

Rysunek 4. Liczba mieszkańców gminy Radziejowice w zależności od płci i przedziału wiekowego, stan na 31.12.2015 
(źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o. na podstawie danych UG Radziejowice) 
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Poniżej 0,6              1,3-1,6 

0,6-1,2                     powyżej 1,6 

Wartość gęstości zaludnienia w poszczególnych 

obwodach gminy Radziejowice wahała się od 

0,57 do 1,62 mieszkańców na kilometr 

kwadratowy. Rozpiętość tego wskaźnika wiąże 

się w głównej mierze z charakterem danej 

jednostki. Zakłada się, iż jako sytuacje optymalną 

przyjmuje się wyższe wartości tego wskaźnika. 

Pod tym względem sytuacja najgorzej 

przedstawia się na terenie obwodu nr  

4 (Korytów, Krzyżówka, Pieńki-Towarzystwo, 

Słabomierz) oraz obwodu nr 5 (Budy 

Józefowskie, Kuklówka Radziejowicka, Kuklówka 

Zarzeczna, Nowe Budy, Podlasie, Stare Budy 

Radziejowskie) gdzie gęstość zaludnienia wynosi 

mniej niż 0,6 mieszkańców na km2. 

2.2.2 Pomoc społeczna 

Zgodnie z danymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach, suma przydzielonych 

świadczeń pomocy społecznej na terenie Gminy w 2015 wynosiła 221. Świadczenia przyznawano  

ze względu na: 

 Bezdomność, 

 Alkoholizm, 

 Ubóstwo, 

 Niepełnosprawność, 

 Ofiary przemocy w rodzinie, 

 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

 Długotrwała lub ciężka choroba, 

 Potrzeba ochrony macierzyństwa, 

 Zdarzenia losowe, 

 Wielodzietność. 

Stopień nasilenia poszczególnych problemów społecznych, kwalifikujących do przyznania świadczeń 

pomocowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach prezentuje zamieszczona 

poniżej tabela. 

  

DEMOGRAFIA 

Rysunek 5. Gęstość zaludnienia (os./km2) na 
terenie gminy Radziejowice (źródło: dane Urzędu 

Gminy Radziejowice) 
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Tabela 4. Powody przyznania pomocy społecznej mieszkańcom gminy Radziejowice w 2015 roku (źródło: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Radziejowicach) 
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1 1 1 12 12 1 7 7 6 0 3 50 

2 0 0 14 11 0 3 7 3 3 0 41 

3 0 2 16 9 1 5 18 3 2 3 59 

4 0 0 4 5 0 4 8 5 0 1 27 

5 3 1 10 10 0 8 4 4 2 2 44 

Gmina 4 4 56 47 2 27 44 21 7 9 221 

 

 

Rysunek 6. Liczba przyznanych świadczeń pomocy społecznej w podziale na obwody na terenie gminy Radziejowice w 
roku 2015 (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o. na podstawie GOPS w Radziejowicach) 

Najwięcej świadczeń pomocy społecznej przyznano w obwodzie nr 3 – 59 świadczeń, a najmniej  

w obwodzie nr 4 – 27 świadczeń. 
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Powyżej 1,7                           0,9-0,7 

1-1,7                                      poniżej 0,7 

Powyżej 1,1                  0,94-0,3 

0,95-1,1                         poniżej 0,3 

Wśród powodów przyznania świadczeń pomocy 

społecznej mieszkańcom gminy Radziejowice w roku 

2015 dominowały następujące czynniki: ubóstwo – 56 

świadczeń, niepełnosprawność – 47 świadczeń oraz 

długotrwała lub ciężka choroba – 44 świadczenia. 

Znaczną część świadczeń przyznano również ze względu 

na bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych (27 świadczeń) oraz potrzebę ochrony 

macierzyństwa (21 świadczeń). 

Przyjętym na potrzeby niniejszej analizy 

wskaźnikiem opisującym pomoc 

społeczną na terenie gminy Radziejowice 

jest liczba przyznanych świadczeń 

socjalnych z powodu ubóstwa oraz 

niepełnosprawności na 100 mieszkańców. 

 

 

 

 

 

Rysunek 8. Liczba świadczeń socjalnych przyznanych ze 

względu na niepełnosprawność na 100 mieszkańców 

(źródło: GOPS w Radziejowicach) 

 

Ze względu na niepełnosprawność, najwięcej świadczeń przyznano na terenie obwodu nr 5 (Budy 

Józefowskie, Kuklówka Radziejowicka, Kuklówka Zarzeczna, Nowe Budy, Podlasie, Stare Budy 

Radziejowskie). Jak wynika z przeprowadzonej diagnozy, osoby niepełnosprawne nie biorą udziału  

w życiu społecznym i kulturowym gminy. Przyczyną takiego stanu jest brak odpowiedniego 

przystosowania lokalowego architektury. Głównie w Radziejowicach występują takie bariery 

architektoniczne. 

Gmina Radziejowice pomaga również osobom bezrobotnym. Uzyskane dane z Powiatowego Urzędu 

Pracy w Żyrardowie odnośnie problemu bezrobocia na terenie gminy pozwoliły jedynie na ogólną 

charakterystykę tego problemu, bez podziału na poszczególne jednostki gminy. Na terenie gminy 

POMOC 

SPOŁECZNA 

Rysunek 7. Liczba świadczeń socjalnych 
przyznanych z powodu ubóstwa na 100 

mieszkańców (źródło: GOPS w Radziejowicach) 



DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH GMINY RADZIEJOWICE WRAZ ZE WSKAZANIEM OBSZARU 

ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI 

14 
 

Powyżej 0,6                 0,1-0,2 

0,3-0,6                          0 

Radziejowice (stan na 31.12.2015 r.) zarejestrowano 253 bezrobotnych, w tym 114 kobiet. Poniższa 

tabela ukazuje bardziej szczegółowe dane odnośnie stanu bezrobocia na terenie gminy. 

Tabela 5. Charakterystyka bezrobocia na terenie gminy Radziejowice – stan na 31.12.2015 rok (źródło: dane 
Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie) 

Gmina 
Radziejowice 

liczba osób 
bezrobotnych 

ogółem 

w tym: 
kobiet 

liczba osób 
bezrobotnych 
z prawem do 

zasiłku 

Liczba osób bezrobotnych wg czasu 
pozostawania bez pracy 

do 1 
m-ca 

1-3 
m -cy 

3-6 
m-cy 

6-12 
m-cy 

12-24 
m-cy 

powyżej 24 
m-cy 

253 114 35 14 34 41 49 37 78 

 

2.2.3 Stopień bezpieczeństwa 

Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych kryteriów oceny obszaru, w którym się żyje, 

pracuje i spędza czas. Przestępczość stanowi ważny czynnik wpływający na jakość życia mieszkańców.  

Na terenie gminy Radziejowice w 2015 

roku zidentyfikowano następujące 

problemy: 651 przeprowadzonych 

interwencji, 52 wszczęte postępowania, 

15 nietrzeźwych kierowców, 79 kolizji oraz 

12 wypadków. Przyznano również 8 

niebieskich kart. W celu wyznaczenia 

obszarów zdegradowanych wykorzystano 

następujący wskaźnik: liczba wydanych 

niebieskich kart na 100 mieszkańców. Z 

przeprowadzonej analizy wynika, że 

najwięcej niebieskich kart wydano na 

terenie obwodu nr 5 do którego należą 

następujące sołectwa:  

Budy Józefowskie, Kuklówka Radziejowicka, Kuklówka Zarzeczna, Nowe Budy, Podlasie oraz Stare Budy 

Radziejowskie. Na terenie Radziejowic oraz Tartaku Brzózki nie zidentyfikowano takiego problemu. 

  

Rysunek 9. Liczba przyznanych niebieskich kart na 100 
mieszkańców (źródło: dane Urzędu Gminy Radziejowice) 

NIEBIESKIE KARTY 
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0                                0,04-0,2 

0,01-0,03                 powyżej 0,2 

2.2.4 Aktywność społeczna mieszkańców  

Aktywność społeczności lokalnej może mieć istotny wpływ na zmiany jakie zachodzą w ich otoczeniu. 

Jednym z przejawów takiej aktywności jest liczba organizacji pozarządowych działających na terenie 

gminy, na potrzeby niniejszego opracowania reprezentowana przez wskaźnik liczby organizacji 

społecznych przypadających na 100 mieszkańców. Wskaźnik ten można interpretować jako 

współczynnik aktywności społeczeństwa obywatelskiego, zatem im większa jest liczba jednostek tego 

rodzaju tym bardziej aktywna jest lokalna społeczność. Z przeprowadzonej diagnozy wynika zatem, że 

najbardziej aktywna jest społeczność takich sołectw jak: Radziejowice, Tartak Brzózki (obwód nr 2) oraz 

Budy Józefowskie, Kuklówka Radziejowicka, Kuklówka Zarzeczna, Nowe Budy, Podlasie, Stare Budy 

Radziejowskie (obwód nr 5). 

Na terenie Gminy Radziejowice w 2015 roku działało 

8 organizacji społecznych, takich jak: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Korytowie, 

 Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Korytów”, 

 Muzeum Lwowa i Kresów, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kuklówce 

Zarzecznej, 

 Stowarzyszenie „Nasza Kuklówka”, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Radziejowicach, 

 Klub Seniora „Dyliżans”, 

 Stowarzyszenie „Wspólnota Tartak Brzózki”. 

 

 

Jedną z podstawowych form uczestnictwa obywateli w życiu publicznym jest głosowanie w wyborach  

(dostępne dla każdego uprawnionego). Analizy dokonano w oparciu o dane Państwowej Komisji 

Wyborczej. Najniższy poziom aktywności społecznej w wyborach parlamentarnych w 2015 roku 

identyfikuje się w obwodzie nr 2 (Radziejowice, Tartak Brzózki) gdzie frekwencja wyborcza wynosiła 

średnio 46,66%. Najwyższą frekwencję wyborczą odnotowano na terenie obwodu nr 5 (Budy 

Józefowskie, Kuklówka Radziejowicka, Kuklówka Zarzeczna, Nowe Budy, Podlasie, Stare Budy 

Radziejowskie) - 56,37%. 

ORGANIZACJE 

SPOŁECZNE 

Rysunek 10. Organizacje społeczne na 100 
mieszkańców (źródło: dane Urzędu Gminy 

Radziejowice) 
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Poniżej 47%               52-56% 

47-51%                       powyżej 56% 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 11. Frekwencja wyborcza na terenie Gminy 
Radziejowice (źródło: Państwowa Komisja Wyborcza) 

 

2.2.5 Dostęp do kultury i edukacji 

Wysoki poziom dostępności kultury oraz edukacji jest jednym z podstawowych wyznaczników rozwoju 

jednostek samorządu terytorialnego, skierowanego na obywateli. Na terenie Gminy cyklicznie odbywa 

się wiele wydarzeń  kulturalnych. Wśród nich można wyróżnić: 

 Pikniki sołeckie; 

 Pikniki i rajdy rowerowe; 

 Zawody sportowo-pożarnicze; 

 Święto Chleba, Powiatowo-Gminne (odbywa się co kilka lat); 

 Bieg Chełmońskiego (odbywa się corocznie); 

 Festyny okolicznościowe; 

 Piknik z okazji „Dnia Dziecka”; 

 Festiwal im. Jerzego Waldorffa; 

 Majówka Patriotyczna. 

 

Na terenie Gminy Radziejowice działają również 3 instytucje kultury: Gminne Centrum Kultury 

„POWOZOWNIA”, Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II oraz Dom Pracy Twórczej  

w Radziejowicach. 

 

Gminne Centrum Kultury „Powozownia”, a także Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II  

w Radziejowicach podlegają Gminie Radziejowice. Ich siedziba mieści się w budynku dawnej stajni 

pałacowej, która historycznie należy do zespołu pałacowo-parkowego w Radziejowicach. „Powozownia” 

pełni funkcję domu kultury, w którym cyklicznie prowadzone są zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób 

dorosłych. Poprzez swoją działalność rozwija talenty, animuje czas wolny i wspiera inicjatywy społeczne. 

FREKWENCJA 
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0                            0,2-0,6 

0,01-0,1               powyżej 0,6 

            

 

Gminna Biblioteka działa od 1950 roku, jej pierwotna lokalizacja mieściła się w nieistniejącym już 

budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Od 1972 roku jej siedzibą jest budynek znajdujący się na terenie 

zespołu – pałacowo parkowego w Radziejowicach. W lokalu Biblioteki mieści się wypożyczalnia książek 

dla dzieci i młodzieży, wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia księgozbioru podręcznego, czytelnia 

internetowa z bezpłatnym dostępem do Internetu. 

 

Dom Pracy Twórczej jest administratorem zespołu pałacowo–parkowego w Radziejowicach, 

organizacyjnie podlega bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dom Pracy 

Twórczej pełni wiele funkcji: jest ośrodkiem szkoleniowym dla kadry kultury, kuźnią talentów dla 

uczestników warsztatów mistrzowskich z różnych dziedzin sztuki czy miejscem plenerów malarskich  

i fotograficznych. Miejsce to jest również często wykorzystywane jako plan filmowy. 

 

Analizując stan dostępności do edukacji w gminie Radziejowice wykorzystano następujący wskaźnik: 

 Liczba placówek oświatowych na 100 mieszkańców. 

 

Na terenie gminy Radziejowice funkcjonują dwa 

przedszkola: Publiczne Przedszkole  

w Radziejowicach, Niepubliczne Przedszkole  

w Tartaku Brzózki oraz oddziały kl. „0”  

i przedszkolne w Szkołach Podstawowych; 4 szkoły 

podstawowe: 

 Szkoła Podstawowa im. Józefa 

Chełmońskiego w Kuklówce 

Radziejowickiej, 

 Szkoła Podstawowa im. Władysława 

Rdzanowskiego w Radziejowicach, 

 Szkoła Podstawowa w Korytowie A, 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Krzysztofa Kolumba w Tartaku Brzózki; 

oraz Publiczne Gimnazjum im. Edwarda hr. Krasińskiego w Radziejowicach. Dzieci do szkół są dowożone 

bezpłatnie, transportem zorganizowanym przez Gminę Radziejowice. Każda z placówek jest wyposażona 

w bibliotekę szkolną wraz z czytelnią oraz salę gimnastyczną.  

OŚWIATA 

Rysunek 12. Liczba placówek oświatowych na 100 
mieszkańców (źródło: dane Urzędu Gminy 

Radziejowice) 
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0-5,5                  6,3-7 

5,6-6,2               powyżej 7 

Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że mieszkańcy Radziejowic oraz Tartaku Brzózki (obwód nr 2) mają 

największy dostęp do placówek oświatowych – 0,6 placówek na 100 mieszkańców. Mieszkańcy takich 

sołectw jak Adamów-Wieś, Adamów-Parcel, Budy Mszczonowskie, Kamionka, Kuranów, Krze Duże, 

Radziejowice-Parcel, Zboiska (obwód nr 1) oraz Korytów, Krzyżówka, Pieńki-Towarzystwo i Słabomierz 

(obwód nr 4) na swoim terenie nie posiadają żadnej placówki oświatowej. 

2.3 Sfera gospodarcza 

Na terenie gminy Radziejowice wg adresu zameldowania przedsiębiorcy funkcjonują 373 podmioty 

gospodarcze. Wśród nich działają głównie firmy rodzinne lub jednoosobowe działalności usługowe. 

Wśród usług przeważa budownictwo, transport oraz konserwacja urządzeń.  

Największym wskaźnikiem przedsiębiorstw 

przypadających na 100 mieszkańców charakteryzował 

się obwód nr 2 (Radziejowice, Tartak Brzózki) – średnio 

7 podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców. 

Najmniejszy natomiast wskaźnik odnotowano na 

terenie obwodu nr 4 (Korytów, Krzyżówka, Pieńki-

Towarzystwo, Słabomierz) gdzie liczba podmiotów 

gospodarczych na 100 mieszkańców wynosiła 

średnio 5. 

Wśród największych podmiotów gospodarczych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Radziejowice 

należy wymienić: 

 Bottari Polska Sp. z o.o. – dystrybutor 

akcesoriów motoryzacyjnych i rowerowych 

(Radziejowice-Parcel); 

 Mosso Kwaśniewscy Sp. j. Zakład Tłuszczów 

Roślinnych (Radziejowice-Parcel); 

 ITA Sp. z o.o. – maszyny i narzędzia do obróbki 

drewna (Krze Duże); 

 Ekonip Sp. z o.o. – magazynowanie, spedycja, transport ładunków (Radziejowice); 

 Zakład Produkcyjny Dryvit System USA (Europe) Sp. z o.o. (Krze Duże); 

 HELUKABEL Polska Centrala – kable i przewody, osprzęt kablowy (Krze Duże); 

PODMIOTY 

GOSPODARCZE 

Rysunek 13. Liczba podmiotów 
gospodarczych na 100 mieszkańców (źródło: 

dane Urzędu Gminy Radziejowice) 
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 ZPC FLIS Sp. j. – produkcja słodyczy (Kuranów); 

 KAMINO – Gazy Techniczne, Sprzęt Spawalniczy – oddział (Budy Mszczonowskie); 

 Z.P.C. Flisan Robert Flis – produkcja wafli smakowych (Kuranów). 

2.4 Sfera środowiskowa 

Stan jakości powietrza na terenie gminy Radziejowice zanalizowano na podstawie danych 

publikowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach 

monitoringu powietrza oraz „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport za 

rok 2015”.  

Województwo mazowieckie podzielono na 4 strefy ochrony powietrza: aglomerację warszawską, miasto 

Płock, miasto Radom oraz strefę mazowiecką do której należy Gmina Radziejowice. Na terenie powiatu 

żyrardowskiego, w którym leży Gmina Radziejowice znajduje się jedna stacja pomiarowa – Żyrardów-

Roosevelta. Parametry mierzone na stacji to: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, prędkość 

wiatru, kierunek wiatru, temperatura powietrza, temperatura wirtualna, promieniowanie całkowite 

oraz wilgotność względna. 

Na terenie strefy mazowieckiej doszło do przekroczeń następujących zanieczyszczeń: 

 PM10 – klasa C, 

 PM2,5 – klasa C, 

 B(a)P – klasa C, 

 O3 – klasa D2. 

Na terenie powiatu żyrardowskiego (gmina Radziejowice) doszło do przekroczeń pyłu PM10, pyłu PM2,5 

oraz Ozonu. PM10: liczba przekroczeń 50 µg/m3 (24h) wyniosła 87 gdzie dopuszczalna częstość 

przekroczeń wynosi 35. PM2,5: stężenie średnioroczne w fazie 1 wyniosło 30 µg/m3 gdzie norma 

średnioroczna wynosi 25 µg/m3, a w fazie 2 stężenie średnioroczne wynosiło 30 µg/m3 (norma 

średnioroczna: 20 µg/m3). Na stacji Żyrardów-Roosevelta nie prowadzono pomiarów B(a)P. 
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Rysunek 14. Rozkład stężeń PM10 – rok na obszarze województwa mazowieckiego, cel: ochrona zdrowia (źródło: Roczna 
ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 2015) 
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Rysunek 15. Rozkład stężeń PM2,5 – rok na obszarze województwa mazowieckiego, cel: ochrona zdrowia (źródło: Roczna 
ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za rok 2015) 

 

2.5 Strefa funkcjonalno-przestrzenna 

Czynniki przestrzenno-funkcjonalne charakteryzowane są m.in. poprzez wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną oraz stan tej infrastruktury na danym obszarze. W dalszej analizie wykorzystano następujące 

wskaźniki z tego zakresu: 

 liczbę zabytków na 100 km2; 

 liczbę zdarzeń (pożary, miejscowe zagrożenia, fałszywe alarmy) na 100 mieszkańców; 

 liczbę fałszywych alarmów na 100 mieszkańców; 

 liczbę dróg lokalnych na 100 km2. 
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Powyżej 1              0,01-0,4  

0,5-1                       0 

Powyżej 1               0,1-0,2 

0,3-1                        0 

Pierwszym z analizowanych wskaźników jest liczba 

zabytków na 100 km2. Według danych Urzędu Gminy 

Radziejowice w 2015 roku najwięcej zabytków 

znajdowało się na terenie Radziejowic – 20 

zabytków. Wśród nich można wyróżnić: Pałac  

z zespołu architektoniczno-parkowego, Zameczek  

z zespołu architektoniczno-parkowego, młyn wodny 

czy Park krajobrazowy w założeniu pałacowym. 

Wskaźnik dla obwodu nr 2 (Radziejowice, Tartak 

Brzózki) wyniósł 1,11 zabytków na 100 km2.  

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęty 

wskaźnik jako obszary bardziej problemowe wskazuje 

te, na których występuje wyższy stopień zagęszczenia 

zabytkami. Na terenie obszaru 3 (Benenard, 

Chroboty, Korytów A, Zazdrość) nie znajdują się żadne 

zabytki. 

Zgodnie z danymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, na terenie gminy 

Radziejowice w 2015 roku odnotowano 10 fałszywych alarmów oraz łącznie 181 zdarzeń (10 fałszywych 

alarmów, 71 pożarów, 100 miejscowych zagrożeń). Najwięcej fałszywych alarmów na 100 mieszkańców 

odnotowano na terenie obwodu nr 4 (Korytów, Krzyżówka, Pieńki-Towarzystwo, Słabomierz). Łączna 

liczba zdarzeń najgorzej przedstawiała się również na terenie obwodu nr 4 gdzie wyniosła 6,21 zdarzeń 

na 100 mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

ZABYTKI 

Rysunek 16. Liczba zabytków na 100 km2 (źródło: 
dane Urzędu Gminy Radziejowice) 

FAŁSZYWE ALARMY 

Rysunek 17. Liczba fałszywych alarmów na 100 
mieszkańców (źródło: dane Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie) 
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Powyżej 6                2,5-3,5 

4,5-6                         poniżej 2,5 

Poniżej 2               3-4 

2-2,5                      powyżej 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym analizowanym wskaźnikiem jest liczba dróg lokalnych na 100 km2. Na terenie gminy 

Radziejowice znajdują się 164 drogi gminne, z czego najwięcej bo 17 znajduje się na terenie sołectwa 

Radziejowice-Parcel oraz Adamów-Wieś – 12 dróg. Analizując wskaźnik, sytuacja najgorzej przedstawia 

się na terenie obwodu nr 4 (Korytów, Krzyżówka, Pieńki-Towarzystwo, Słabomierz) gdzie na 100 km2 

znajduje się najmniej dróg gminnych. Najlepiej pod tym względem wypada obwód nr 3 (Benenard, 

Chroboty, Korytów A, Zazdrość) – więcej niż 4 drogi gminne na 100 km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Sfera techniczna 

Wśród grupy zjawisk negatywnych wyodrębniono także sferę techniczną rozumianą przede wszystkim 

jako degradację stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkalnym, oraz 

brak funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.  

W związku z powyższym przeanalizowano istniejące zasoby budownictwa jednorodzinnego pod 

względem ich potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko oraz stopień degradacji budynków 

użyteczności publicznej. 

ZDARZENIA 

Rysunek 18. Liczba zdarzeń na 100 
mieszkańców (źródło: dane Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Żyrardowie) 

DROGI LOKALNE 

Rysunek 19. Liczba dróg lokalnych na 100 km2 
(źródło: dane Urzędu Gminy Radziejowice) 
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Powyżej 35                20-25 

26-35                          poniżej 20 

Stan kryzysowy             Stan dobry 

Stan przeciętny             Stan bardzo dobry 

Stopień degradacji budynków mieszkalnych analizowano za pomocą liczby budynków, które zawierają 

wyroby azbestowe. Dane do analizy uzyskano z Urzędu Gminy Radziejowice na podstawie Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Radziejowice na lata 2016-2032. 

Masę wyrobów azbestowych w poszczególnych 

obwodach przeliczono na 100 km2 powierzchni. 

Otrzymane wartości pozwoliły wskazać obszary  

o największej masie wyrobów azbestowych na 

100 km2. 

Sytuacja najgorzej przedstawia się na terenie 

obwodu nr 3 (Benenard, Chroboty, Korytów A, 

Zazdrość) gdzie na 100 km2 więcej niż 35 

budynków zawiera wyroby azbestowe. Najmniej 

budynków z pokryciem azbestowym znajduje się 

na terenie obwodu nr 1 (Adamów-Wieś, 

Adamów-Parcel, Budy Mszczonowskie, 

Kamionka, Kuranów, Krze Duże, Radziejowice-

Parcel, Zboiska). 

Kolejnym wskaźnikiem opisującym sferę techniczną jest stopień degradacji budynków użyteczności 

publicznej na terenie Gminy. 

 

 

 

 

 

 

Najwięcej zdegradowanych budynków użyteczności publicznej znajduje się na terenie Radziejowic  

i Tartaku Brzózki (obwód nr 2) – wskaźnik degradacji przyjął wartość 132. Przy ocenie stopnia degradacji 

budynku brano pod uwagę: 

AZBEST 

Rysunek 20. Liczba budynków zawierających 
pokrycie azbestowe na 100 km2 (źródło: dane 

Urzędu Gminy Radziejowice) 

DEGRADACJA 

BUDYNKÓW 

Rysunek 21. Wskaźnik degradacji budynków 
użyteczności publicznej (źródło: dane Urzędu 
Gminy Radziejowice)  
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 stan pokrycia dachowego; 

 stan widocznych elementów; 

 stan stolarki okiennej; 

 stan elewacji; 

 stan techniczny przewodów; 

 infrastrukturę techniczną. 

Dane o stanie technicznym i wyposażeniu budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziejowice 

uzyskano z Urzędu Gminy. Do oceny stopnia degradacji budynków przyjęto czterostopniową skalę, która 

opisywała stan techniczny obiektów. Były to następujące punkty: 

 4 – stan dobry; 

 3 – zadowalający; 

 2 – niezadowalający; 

 1 – awaryjny. 

Im niższy wskaźnik, tym wyższy stopień degradacji budynków na danym obszarze.  

Tabela 6. Stopień degradacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radziejowice (źródło: dane Urzędu 
Gminy Radziejowice) 

Nazwa budynku Sołectwo Suma 

Budynek Urzędu Gminy, ul. Kubickiego 10 Radziejowice 21 

Budynek Agronomówki, ul. Kubickiego 8 Radziejowice 19 

Budynek Komunalny "Organistówka", ul. Kubickiego 3 Radziejowice 19 

Budynek Komunalny Poczta Radziejowice 13 

Budynek Ośrodka Zdrowa, ul. Słoneczna 2 Radziejowice 21 

Publiczne Gimnazjum im. Edwarda hr. Krasińskiego, ul. Kubickiego 3a Radziejowice 22 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego, ul. Główna 2 Radziejowice 20 

Gminne Przedszkole w Radziejowicach, ul. Kubickiego 6 Radziejowice 14 

Szkoła Podstawowa w Korytowie A, ul. Szkolna 3 Korytów A 21 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego, ul. Szkolna 30 Kuklówka 
Radziejowicka 

19 

Strażnica OSP Radziejowice, ul. Przemysłowa 1 Radziejowice 18 

Strażnica OSP Korytów, ul. Główna 125 Korytów 17 

Strażnica OSP Kuklówka, ul. Jaktorowska 16 Kuklówka Zarzeczna 11 
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Dom Pomocy Społecznej w Tartaku Brzózki ul. Mszczonowska 1  Radziejowice 16 

Budynki i teren poprzemysłowy [były Zakład Ceramiki Budowlanej], ul. 
Przemysłowa 

Radziejowice 14 

Budynki poprzemysłowe [okolica GCK], ul. Przemysłowa Radziejowice 8 

Budynek dawnej Gorzelni, ul. Przemysłowa Radziejowice 10 

Stacja Uzdatniania Wody Radziejowice, ul. Główna Radziejowice 13 

Plebania, ul. Kubickiego Radziejowice 11 

Kościół p.w. św. Kazimierza w Radziejowicach, ul. Kubickiego Radziejowice 14 

 

3. Podsumowanie ankietyzacji mieszkańców 

Mieszkańcy gminy Radziejowice w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji mieli 

możliwość oceny aspektów funkcjonowania gminy Radziejowice, które wpływają na warunki życia 

mieszkańców za pomocą badania ankietowego. 

W badaniu wzięło udział 59 osób z różnych sołectw, a także spoza gminy. Większą część ankietowanych 

stanowili mieszkańcy gminy - 68%, z czego 14% mieszka i jest zatrudnionych na terenie gminy, a 5% 

mieszka, jest zatrudnionych i prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Radziejowice. 

 

Rysunek 22. Charakterystyka mieszkańców biorących udział w badaniu ankietowym (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o. 
na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego) 

Najwięcej ankietowanych z terenu gminy Radziejowice którzy wzięli udział w badaniu mieszka na terenie 

sołectwa Tartak Brzózki – 12 ankietowanych. Z terenu Radziejowic oraz Korytowa ankiety wypełniło po 

49%

14%

5%

2%

30%

W Gminie Radziejowice:

mieszkam

mieszkam, jestem zatrudniony/ zatrudniona

mieszkam, jestem zatrudniony/ zatrudniona, prowadzę działalność gospodarczą

prowadzę działalność gospodarczą

jestem zatrudniony/ zatrudniona
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5 mieszkańców. Spoza gminy w badaniu ankietowym wzięło udział 19 osób. Poniższa tabela przedstawia 

miejsce zamieszkania ankietowanych. 

Tabela 7. Miejsce zamieszkania ankietowanych (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o. na podstawie przeprowadzonej 
ankietyzacji) 
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Ankietowani oceniali funkcjonowanie 28 aspektów gminy Radziejowice, które wpływają na warunki życia 

mieszkańców. Aspekty te mogli ocenić w następującej skali: bardzo źle, źle, dostatecznie, dobrze i bardzo 

dobrze. 
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Rysunek 23. Ocena funkcjonowania aspektów gminy Radziejowice wpływających na warunki życia mieszkańców (źródło: 
opracowanie CDE Sp. z o.o. na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji) 

Analizując odpowiedzi, można wywnioskować, że ankietowani największy problem widzą  

w funkcjonowaniu następujących aspektów gminy (oceniane jako bardzo źle): 

 wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – 8 ankietowanych; 

 sytuacja na rynku pracy – 7 ankietowanych; 

 dostęp do nowoczesnych technologii – 6 ankietowanych; 
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 stan infrastruktury komunikacyjnej: drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie, połączenia 

komunikacyjne, ścieżki rowerowe – 6 ankietowanych; 

 świadomość ekologiczna mieszkańców – 6 ankietowanych. 

Ankietowani wskazali również te aspekty gminy, których funkcjonowanie oceniają za bardzo dobre: 

 oferta placówek kulturalnych – 7 ankietowanych; 

 oferta edukacyjna szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 6 ankietowanych; 

 wykorzystanie potencjału turystycznego gminy – 6 ankietowanych; 

 stan techniczny zabytków – 6 ankietowanych; 

 promocja gminy – 5 ankietowanych. 

Większa część ankietowanych oceniała funkcjonowanie aspektów gminy jako dostateczne. 
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4. Diagnoza zjawisk społecznych 

Diagnoza zjawisk społecznych jest pierwszym etapem prowadzącym do wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego na terenie gminy Radziejowice. Poprzedzająca ją analiza zjawisk społecznych  

w poszczególnych obwodach pozwoliła na dokonanie oceny kondycji sfery społecznej gminy w układzie 

lokalnym.  

Ocenę skali koncentracji problemów społecznych oparto na wskaźniku syntetycznym. Wskaźnik 

syntetyczny stanowi sumę wskaźników cząstkowych, których budowa została wskazana w podrozdziale 

opisującym metodologię. W celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych pod względem społecznym 

wytypowano 7 wskaźników, które poddano analizie w wymiarze lokalnym w oparciu o dane ilościowe 

aktualne na rok 2015. Poniżej zaprezentowana tabela wskazuje zakres wartości wskaźników 

cząstkowych dla poszczególnych wartości opisujących sytuację społeczną (normalizacja zmiennych  

w celu sprowadzenia ich do porównywalnej skali) oraz wygenerowany na ich podstawie wskaźnik 

syntetyczny dla każdego obwodu gminy Radziejowice. 

Tabela 8. Wskaźnik syntetyczny problemów społecznych w gminie Radziejowice (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

Nr 
obwodu 

Gęstość 
zaludnienia 

Liczba 
niebieskich 

kart 

Liczba 
świadczeń 

socjalnych z 
powodu 
ubóstwa 

Liczba świadczeń z 
powodu 

niepełnosprawności 

Liczba 
placówek 

oświatowych 

Organizacje 
społeczne 

Frekwencja 
wyborcza 

Suma 

1 0,86 0,05 0,24 0,29 1,00 1,00 0,20 3,63 

2 0,66 0,00 0,30 0,28 0,60 0,65 0,50 2,99 

3 0,59 0,23 0,48 0,30 0,96 0,96 0,25 3,76 

4 0,89 0,03 0,18 0,08 1,00 0,93 0,42 3,54 

5 0,88 0,37 0,28 0,37 0,83 0,67 0,12 3,53 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Sytuacja kryzysowa 

Sytuacja umiarkowana 

Sytuacja dobra 

Sytuacja bardzo dobra 
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2,9
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3,5

3,7

3,9

1 2 3 4 5



DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH GMINY RADZIEJOWICE WRAZ ZE WSKAZANIEM OBSZARU 

ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI 

31 
 

5. Diagnoza zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych oraz technicznych 

Identyfikacja problemów gospodarczo-środowiskowo-przestrzenno-technicznych gminy Radziejowice 

pozwoliła na skonstruowanie 7 wskaźników, które poddano analizie w wymiarze lokalnym w oparciu  

o dane ilościowe aktualne na rok 2015. Poniżej zaprezentowana tabela wskazuje zakres wartości 

wskaźników cząstkowych dla poszczególnych wartości (normalizacja zmiennych w celu sprowadzenia 

ich do porównywalnej skali) oraz wygenerowany na ich podstawie wskaźnik syntetyczny dla każdego 

obwodu gminy Radziejowice. 

Tabela 9. Wskaźnik syntetyczny problemów gospodarczo-środowiskowo-przestrzenno-technicznych gminy Radziejowice 
(źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

Nr 
obwodu 

Budynki 
zawierające 

azbest 

Wskaźnik 
degradacji 
budynków 

użyteczności 
publicznej 

Podmioty 
gospodarcze 

Fałszywe 
alarmy 

Zdarzenia 
Liczba 

zabytków 
Liczba dróg 
lokalnych 

Suma 

1 0,27 0,00 0,51 0,00 0,40 0,01 0,61 1,81 

2 0,38 0,50 0,36 0,09 0,55 0,36 0,66 2,90 

3 0,69 0,01 0,49 0,05 0,40 0,00 0,48 2,11 

4 0,37 0,01 0,59 0,34 0,72 0,04 0,80 2,87 

5 0,48 0,00 0,47 0,00 0,24 0,23 0,76 2,18 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik syntetyczny opisujący problemy gospodarczo-środowiskowo-przestrzenno-techniczne gminy 

Radziejowice pozwolił wskazać obszary najbardziej problemowe w tej sferze (im wskaźnik wyższy tym 

obszar bardziej zdegradowany). Spośród poszczególnych obszarów największej degradacji podlega 

obwód nr 2 (Radziejowice, Tartak Brzózki) oraz 4 (Korytów, Krzyżówka, Pieńki-Towarzystwo, 

Słabomierz). 
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6. Identyfikacja obszarów zdegradowanych wraz z uzasadnieniem 

Ostatnim etapem przeprowadzonej diagnozy było wskazanie obszarów zdegradowanych, które po 

pierwsze wykazują kumulację negatywnych zjawisk społecznych oraz dodatkowo w pozostałych 

analizowanych zjawiskach wykazują także nagromadzenie negatywnych cech (zjawiska gospodarczo-

środowiskowo-przestrzenno-techniczne). Na podstawie uzyskanych wskaźników sum 

standaryzowanych dla zakresu społecznego oraz gospodarczo-środowiskowo-przestrzenno-

technicznego dla poszczególnych obwodów gminy Radziejowice zidentyfikowano jako obszary 

problemowe 4 obwody. Wiąże się to bezpośrednio z obszarami wprost generującymi zidentyfikowane 

problemy, zarówno społeczne występujące przeważnie na obszarach zamieszkałych przez miejscową 

ludność, jak również problemy bezpośrednio związane z warunkami mieszkalnymi oraz stanem 

technicznym budynków.  

 

Tabela 10. Suma uzyskanych wskaźników syntetycznych w sferze społecznej oraz gospodarczo-przestrzenno-technicznej 
(opracowanie CDE Sp. z o.o.) 

Nr obwodu Sfera społeczna 
Sfera gospodarczo-

techniczno-
przestrzenna 

Wskaźnik 
degradacji 

Obwód 1 3,63 1,81 5,44 

Obwód 2 2,99 2,90 5,90 

Obwód 3 3,76 2,11 5,87 

Obwód 4 3,54 2,87 6,42 

Obwód 5 3,53 2,18 5,71 

 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy uznano za obszar zdegradowany 4 obwody na terenie gminy: 

 Obwód nr 2 - Radziejowice, Tartak Brzózki; 

 Obwód nr 3 - Benenard, Chroboty, Korytów A, Zazdrość; 

 Obwód nr 4 - Korytów, Krzyżówka, Pieńki-Towarzystwo, Słabomierz; 

 Obwód nr 5 - Budy Józefowskie, Kuklówka Radziejowicka, Kuklówka Zarzeczna, Nowe Budy, 

Podlasie, Stare Budy Radziejowskie. 

Obszary te uznano za zdegradowane ze względu na szereg przeplatających się niekorzystnych  zjawisk 

społecznych, gospodarczych, technicznych czy środowiskowych. Po zsumowaniu zjawisk społecznych 

oraz gospodarczo-techniczno-przestrzennych możliwe było wskazanie obszarów, które charakteryzują 
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się najwyższym wskaźnikiem degradacji. Obwód nr 5 pomimo iż na tle pozostałych jednostek nie wypada 

bardzo źle, również został zakwalifikowany do obszarów zdegradowanych, ze względu na to, że w strefie 

społecznej wyróżnia się kilkoma przypadkami kryzysowymi: 

 najwięcej świadczeń socjalnych przyznanych ze względu na niepełnosprawność na 100 

mieszkańców, 

 najwięcej przyznanych niebieskich kart na 100 mieszkańców. 

Załączona poniżej mapa prezentuje wyznaczone w ramach przeprowadzonej diagnozy obszary 

zdegradowane na terenie gminy Radziejowice, będące podstawą wyznaczenia w ich granicach obszaru 

rewitalizacji, na którym gmina będzie prowadziła działania rewitalizacyjne. 
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7. Wskazanie obszaru rewitalizacji 

Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy oraz badań ilościowych i jakościowych 

obecnej sytuacji w Gminie Radziejowice doprowadziły do wyodrębnienia obszaru rewitalizacji na terenie 

gminy, który cechuje się największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, jak również znacznym 

potencjałem rozwojowym. Obok kryterium wysokiego stopnia degradacji przy wyborze obszarów 

rewitalizacji istotnym czynnikiem była identyfikacja możliwie szerokiego spektrum możliwości realizacji 

potencjalnych działań naprawczych, zarówno działań tak zwanych miękkich, jak i twardych, mogących 

także oddziaływać w jak najszerszym zasięgu, stwarzając realną możliwość kreowania pozytywnych 

zmian na obszarze zdegradowanym, a w konsekwencji pozytywnie wpływać na kondycję gminy. 

Wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 4,372 km2 (tj. 6% powierzchni gminy), 

zamieszkały przez 899 osób (tj. 17 % populacji Gminy Radziejowice). Składa się on z 2 podobszarów. 

Kolejna mapa prezentuje rozmieszczenie poszczególnych podobszarów rewitalizacji w układzie 

przestrzennym gminy oraz w odniesieniu do wyznaczonych obszarów zdegradowanych. 
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PODOBSZAR 1 – RADZIEJOWICE – CZĘŚĆ CENTRALNA - KORYTÓW 

Pierwszy podobszar rewitalizacji obejmuje tereny sołectwa Radziejowice, Radziejowice-Parcel, Tartak 

Brzózki, Słabomierz, Korytów oraz Korytów A. W podobszarze obejmującym centralną część gminy 

zlokalizowane są główne obiekty użyteczności publicznej, tj. Urząd Gminy, Urząd Pocztowy, Szkoła 

Podstawowa im. Wł. Rdzanowskiego w Radziejowicach, Gimnazjum im. E. hr. Krasińskiego  

w Radziejowicach, Gminne Centrum Kultury „Powozownia”, OSP, a także przychodnia zdrowia. Na 

obszarze występuje kilka zbiorników wodnych, m. in. Kąpielisko Hamernia, rzeka Pisia Gągolina 

(przecinająca miejscowości: Radziejowice – Tartak Brzózki – Słabomierz – Korytów – Korytów A,) która 

stanowi prawy dopływ Bzury, a także malowniczy Zespół Pałacowo Parkowy z Pałacem  

w Radziejowicach. Na podobszarze zlokalizowane są kapliczki, cmentarz oraz Kościół św. Kazimierza 

Królewicza.  

 

Podobszar ten cechuje się dużym stopniem degradacji budynków gminnych, co generuje niepotrzebne 

wydatki, podczas gdy środki mogłyby zostać przekazane na inwestycje w ludzi. Brakuje komunikacji 

zbiorowej oraz bezpiecznych ciągów pieszo-rowerowych. Czas oczekiwania na połączenia 

komunikacyjne jest zdecydowanie za długi. W okresie jesienno-zimowym dzieci i młodzież podróżująca 

do szkół narażona jest na utratę zdrowia, co w konsekwencji wpływa na frekwencję w szkole, a tym 

samym na wyniki osiągane przez uczniów w szkołach.  

Przychodnia zdrowia zlokalizowana w podobszarze jest jedyną w całej gminie. W swojej ofercie ma tylko 

lekarzy ogólnych i pediatrów, którzy przyjmują kilka godzin tygodniowo. Terminy oczekiwania na wizytę 

są bardzo długie.  
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Część podobszaru obejmująca sołectwa Korytów i Korytów A 

skupia się głównie przy końcowym biegu rzeki Pisi Gągoliny, 

która wymaga zagospodarowania i oczyszczenia terenu. 

Lokalizacja podobszaru stwarza szereg możliwości jeśli chodzi 

o zagospodarowania terenu pod kątem wzrostu atrakcyjności 

obszaru. Pojawiła się idea stworzenia tzw. ryneczku 

regionalnego, który będzie promował produkty regionalne, 

zarówno artykuły spożywcze jak i rękodzieło.  

Na terenie tej części podobszaru zlokalizowane jest boisko, które wymaga jednak nakładów 

inwestycyjnych ze względu na brak niezbędnego zaplecza (m.in. toalety, szatnie). Znajduje się tu także 

Stary Młyn, który jest wpisany do rejestru zabytków. W sąsiedztwie Starego Młyna znajduje się zbiornik 

wodny, który posiada duży potencjał w zakresie podniesienia atrakcyjności tego terenu.  

 

Znaczącym problemem tego obszaru jest brak chodników i pobocza, co odbija się na bezpieczeństwie 

pieszych.  

Na podobszarze zidentyfikowano także niewielkie 

zaangażowanie lokalnej społeczności w życie publiczne. 

Radę Gminy tworzą osoby starsze, brak natomiast 

zaangażowania ze strony osób w wieku średnim. 

Obserwuje się także brak zainteresowania młodych 

ludzi wolontariatem w OSP. Same strażnice OSP, ze 

względu na brak świetlic wiejskich, pełnią rolę 

kulturalno-oświatową. Działalność ta powoduje 

integrację i aktywizację mieszkańców, co jest niezwykle pożądane. Jednak strażnice nie są 

przystosowane do prowadzenia tego typu zajęć, brakuje odpowiedniej infrastruktury.  
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W podobszarze I odnotowano szereg barier architektonicznych, które utrudniają korzystanie osobom 

niepełnosprawnym z podstawowych usług. Nieprzystosowanie budynków do potrzeb osób 

niepełnosprawnych powoduje brak zaangażowania tychże mieszkańców w życie społeczne i kulturalne 

Gminy. 

POWIERZCHNIA PODOBSZARU: 2,672 km2 

LICZBA MIESZKAŃCÓW PODOBSZARU: 693 

 

 

PODOBSZAR 2 – RADZIEJOWICE KUKLÓWKA 

Podobszar 3 rewitalizacji obejmuje tereny sołectw: Budy Józefowskie, Kuklówka Radziejowicka oraz 

Kuklówka Zarzeczna. Podobszar tworzą tereny zabudowane, lasy oraz rzeka Pisia Tuczna.  

Na podobszarze zlokalizowane są następujące obiekty użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa im. 

Józefa Chełmońskiego, cmentarz, OSP. W Kuklówce Radziejowickiej funkcjonuje Muzeum Lwowa  

i Kresów, w bardzo wiernie odtworzonej kopii dworku kresowego z 1827 r.  
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Przez podobszar przebiega szlak turystyczny rzeki Pisi Tucznej. Na trasie można odnaleźć ciekawe 

fragmenty lasów radziejowickich i skalskich, pomniki przyrody, zabytki architektury. 

Na terenie podobszaru istnieje konieczność budowy chodników i pobocza, ze względu na 

bezpieczeństwo pieszych. Słaba jakość infrastruktury sportowej powoduje potrzebę bodowy boisk 

sportowych. Zły stan techniczny strażnicy OSP w miejscowości Kuklówka Zarzeczna – konieczna jest 

rozbiórka budynku i budowa nowego wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu pożarniczego.  

POWIERZCHNIA PODOBSZARU: 1,700 km2 

LICZBA MIESZKAŃCÓW PODOBSZARU: 206 

 

 


