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WSTĘP

Prace  nad  opracowaniem  Strategii  Rozwiązywania  Problemów 

Społecznych  w  Gminie  Wierzbica  rozpoczęły  się  w  lutym  2008  roku. 

Opracowanie  niniejszej  strategii  było  wymogiem  Ustawy  o  pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2003 r. (Dz. U. z 2004 nr 64 poz. 593 z p. 

zm.). W art. 17, ust. 1, pkt. 1 jest mowa o tym, że:

„Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

-  opracowanie  i  realizacja  gminnej  strategii  rozwiązywania  problemów 

społecznych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  programów  pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, 

których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.”

Zadaniem strategii jest zdiagnozowanie najważniejszych problemów 

społecznych  oraz  wyznaczenie  ogólnych  celów  aktywności  polityki 

społecznej  na  okres  pięciu  lat  (2008-2013).  Proponowane  rozwiązania 

wymagają  zaangażowania  całej  społeczności  lokalnej  oraz  wszystkich 

instytucji  odpowiedzialnych  za  politykę  społeczną  w  Gminie  Wierzbica. 

Przy  jej  tworzeniu  posługiwano  się  m.in.  informacjami  zawartymi  w 

Strategii  Rozwoju  Gminy  Wierzbica  na  lata  2007-2020,  Programie 

Integracji Społecznej, Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 

roku  2020,  materiałach  opracowanych  przez  Zespół  ds.  Opracowania 

Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  oraz  naukowych 

publikacjach osób wymienionych w niniejszej Strategii.

W skład zespołu weszli:

1. Krystyna Kiełbasa

2. Kordys Jadwiga

3. Grzyb Bożenna

4. Kucharczyk Sławomir

5. Lis Agata

6. Stanisława Myszka

7. Rola Janusz
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8. Andrzej Smorągiewicz 

9. Szustak Ireneusz

10. Szczodry Michał

11. Warski Tomasz

12. Ziętek Dariusz

W pierwszym etapie zadaniem Zespołu była organizacja pracy oraz 

zaplanowanie procesu rozwiązywania problemów społecznych. W drugim 

etapie zaprezentowano obraz środowiska lokalnego oraz dokonano analizy 

sytuacji  społecznej  gminy.  Trzecim,  kluczowym etapem było  określenie 

misji  polityki  społecznej  gminy.  Oparto  ją  na uwagach  oraz  pomysłach 

pochodzących od członków Zespołu. Ostatnim etapem prac Zespołu było 

sformułowanie  obszarów  priorytetowych  polityki  społecznej.  Wszystkie 

propozycje  zaprezentowano  w  formie  planów  operacyjnych 

zamieszczonych na końcu strategii.

Korelacja z dokumentami krajowymi i europejskimi 
Niniejsza  Strategia  posiada  ścisłą  korelację  z  kluczowymi 

dokumentami  strategicznymi  na  szczeblu  lokalnym  i  państwowym  – 

Strategią Rozwoju Gminy Wierzbica na lata 2007-2020, Planem Rozwoju 

Lokalnego Powiatu Radomskiego na lata  2007-2013,  Strategią  Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego, Strategią Polityki Społecznej na lata 2007-

2013, a także dokumentami na szczeblu europejskim. 

Strategia Rozwoju Gminy Wierzbica na lata 2007-2020

Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju gminy Wierzbica przez 

najbliższe  lata  będą  zadania  gminy  skierowane  na  zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.  Jakość życia mieszkańców 

gminy  jest  znacznie  zróżnicowana  w  poszczególnych  jej  obszarach. 

Dlatego niezwykle ważnym aspektem jest integracja kierunków rozwoju, w 

tym  gospodarczego,  społecznego  i  ekologicznego  w  celu  zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju gminy Wierzbica. Niezwykle ważnym zadaniem 

dla  władz  samorządu  gminnego  jest  poprawa  stanu  infrastruktury 
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drogowej,  poprzez  przebudowę,  modernizację  dróg  gminnych  i 

powiatowych,  umożliwiające  sprawne  i  bezpieczne  połączenia  

z innymi miejscowościami. W tym celu władze gminy powinny zaplanować 

inwestycje nastawione na ich modernizacje. Kolejnym ważnym zadaniem 

jest  zaopatrzenie  wszystkich  mieszkańców  w  infrastrukturę  techniczną, 

która  zapewniłaby  wyższy  standard  życia.  Do  tych  przedsięwzięć 

zmierzających  do  czynnej  realizacji  należą  głównie  rozbudowa  sieci 

kanalizacyjnej,  rozbudowa oczyszczalni  ścieków, budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz modernizacja lokalnych kotłowni.

Jakość życia i warunki bytowe związane są nie tylko z wyposażeniem 

budynków  mieszkalnych  w  podstawową  infrastrukturę  techniczną,  ale 

przede  wszystkim  z  rozwojem  ekonomicznym  gminy.  Samorząd  gminy 

będzie  dążył  do podnoszenia  poziomu świadczonych usług zdrowotnych 

oraz standardu istniejącej bazy lecznictwa, podnoszenia poziomu edukacji 

i  rozszerzenia  oferty  kształcenia  a  także  rozbudowy  infrastruktury 

sportowej.  Jednocześnie  będzie  prowadził  działania  z  zakresu 

przeciwdziałania,  bezrobociu  oraz  aktywizacji  lokalnego  rynku  pracy, 

działania  związane  z  organizacją  pomocy  społecznej,  wyrównywaniem 

szans rozwoju zawodowego i awansu materialnego środowisk zagrożonych 

marginalizacją,  szczególnie środowisk osób niepełnosprawnych, poprawą 

stanu  bezpieczeństwa  publicznego  i  usuwania  zagrożeń  patologicznych. 

Działania  te  winny  być  prowadzone  we  współpracy  

z  organizacjami  społecznymi,  stowarzyszeniami,  lokalnymi 

przedsiębiorcami  i  służbami  bezpieczeństwa.  Gmina  tworzyć  będzie 

warunki  do  rozwoju  rynku  mieszkaniowego  wszystkich  typów 

budownictwa. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, dbałość o istniejące 

zasoby i prawidłowa gospodarka tymi zasobami to jedno z ważniejszych 

zadań z zakresu polityki społecznej.

Niezwykle  ważnym  zadaniem  lokalnych  władz  będzie  poprawa 

komunikacji  społecznej  i  usprawnienie  funkcjonowania  administracji 

samorządowej.  Integracja  i  aktywizacja  społeczeństwa  gminy  wokół 

wspólnych celów jest warunkiem ożywienia i poprawy sytuacji w gminie. 
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Działania te będą zmierzały do zintegrowania różnych grup mieszkańców 

oraz  ich  aktywizacji  i  są  niezwykle  ważne,  wręcz  fundamentalne  dla 

dalszego  powodzenia  wszelkich  szeroko  rozumianych  działań 

prorozwojowych.

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radomskiego na lata 2007-2013

Jednym z kierunków działań podejmowanych przez samorząd 

powiatowy winny być zadania z zakresu infrastruktury społecznej 

(edukacja, opieka zdrowotna, pomoc społeczna). Jej jakość i dostępność 

jest jednym z czynników, które decydują o atrakcyjności danego obszaru 

nie tylko dla jego mieszkańców, ale i dla potencjalnych inwestorów.

W ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu należy 

poszerzać dostęp do rożnych programów przeciwdziałania bezrobociu oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy. Stanowią one szeroki wachlarz działań 

skierowanych  zarówno  do  osób  bezrobotnych,  jak  i  pod  adresem 

pracodawców.  Główny  nacisk  należy  położyć  na  aktywizowanie  osób 

znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, do 

których zalicza się  następujące grupy bezrobotnych:  osoby do 25 roku 

życia, absolwenci szkół wyższych, osoby

długotrwale  bezrobotne,  osoby  powyżej  50  roku  życia,  osoby  bez 

kwalifikacji  zawodowych.  Powiatowy  Urząd  Pracy  winien  kontynuować 

rozpoczęte w 2006 roku projekty z Sektorowego Programu Operacyjnego 

– Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) w ramach priorytetu 1: Aktywna 

polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej – Działanie: 

1.2.  Perspektywy  dla  młodzieży  i  Działanie  1.3.  Przeciwdziałanie  i 

zwalczanie  długotrwałego  bezrobocia  oraz  Działanie  1.6  Integracja  i 

reintegracja  zawodowa kobiet  -  jako partner  projektu.  W latach  2007-

2008  na  terenie  powiatu  realizowany  będzie  projekt  pn.  „Nowe 

perspektywy – nowe wyzwanie” w ramach priorytetu 1: Aktywna polityka 

rynku  pracy  oraz  integracji  zawodowej  i  społecznej  –  Działanie  1.5. 

Promocja  aktywnej  polityki  społecznej  poprzez  wsparcie  grup 

szczególnego ryzyka, w którym PUP w Radomiu jest partnerem. Celem 
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wymienionych  form  pomocy  dla  bezrobotnych  jest  zapobieganie 

marginalizacji  społeczeństwa,  która  ostatnimi  czasy  stała  się  dużym 

problemem powiatu.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Naczelną  ideą  przyświecającą  „Strategii  rozwoju województwa 

mazowieckiego” jest  dążenie  do  uzyskania  odczuwalnej  społecznie 

poprawy jakości  życia  mieszkańców  Mazowsza,  rozumianej  jako 

zaspokojenie potrzeb materialnych i bezpieczeństwo socjalne. Chodzi przy 

tym,  by poprawa  jakości życia  była  udziałem możliwie  jak  największej 

części mieszkańców regionu i by nie było grup społecznych i  obszarów, 

których mieszkańcy byliby pozbawieni szans godziwego poziomu  życia i 

bezpieczeństwa.  „Strategia”  zakłada,  że warunkiem  osiągnięcia 

zadowalającej jakości życia jest rozwój gospodarczy regionu, który 

z  kolei  jest  niemożliwy  bez  uzyskania  odpowiedniego  poziomu 

konkurencyjności  gospodarki  regionu.  Sam  jednak  rozwój  gospodarczy 

regionu i poprawa konkurencyjności jego gospodarki nie gwarantują, że z 

ich  wyników będą  korzystać  wszystkie  grupy  społeczne  i  cały  obszar 

regionu.  Dlatego  też obowiązkiem  władz  publicznych  jest  działanie  na 

rzecz  pobudzania  rozwoju i  poprawy  konkurencyjności  tam,  gdzie  nie 

docierają  impulsy  rozwojowe wynikające  z  działania  samoczynnego 

mechanizmu rynkowego, jak też pomaganie ludności regionu w uzyskaniu 

zdolności do uczestnictwa w procesie jego rozwoju gospodarczego.

Wiele  celów,  które  przyjęto  w  „Strategii  rozwoju  województwa 

mazowieckiego”, wymaga w fazie realizacji dużej mobilizacji społecznej - 

możliwej do osiągnięcia jedynie przez  społeczność  zintegrowaną. Okazję 

do integracji dają  wprawdzie konkretne przedsięwzięcia, jednak na ogół 

wytworzone w takich okolicznościach więzi okazują się dosyć słabe. Trwała 

integracja  może  powstać  jedynie  wokół  trwałych  wartości,  takich  jak 

kultura  i  tradycja.  Dlatego  tak  ważne  jest  powodzenie  procesu 

kształtowania tożsamości kulturowej Mazowsza.
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Strategia polityki społecznej na lata 2007-2013

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej i przez pryzmat 

tej  systemowej  zależności  należy jej  przypisać,  a właściwie przywrócić, 

funkcje integracji  i  aktywizacji  społecznej,  które do tej  pory skutecznie 

ograniczał  w  konkretnych  działaniach  stereotyp  myślenia  o  wyłącznie 

interwencyjnym charakterze tego elementu zabezpieczenia społecznego. 

W  procesie  wdrażania  aktywnej  polityki  społecznej  pomoc  społeczna 

powinna  mieć,  w  układzie  komplementarnym,  niezwykle  wiarygodnych 

sojuszników.  Strategia  Polityki  Społecznej  takich  sprzymierzeńców,  ze 

swoją autonomiczną siłą oddziaływania na rzeczywistość, widzi w instytucji 

zatrudnienia  socjalnego,  w dynamicznie  rozwijających  się  różnorodnych 

formach  ekonomii  społecznej,  w  rozwoju  budownictwa  socjalnego,  w 

nowej formule działań w zakresie rehabilitacji zawodowej. Analiza funkcji 

rodziny  współczesnej  wskazuje  na  potrzebę  systemowych  rozwiązań  w 

zakresie  jej  wsparcia,  mieszczących  się  w  formule  zintegrowanych, 

interdyscyplinarnych  działań,  szczególnie  związanych  ze  sferą 

mieszkaniową,  bytową,  edukacji  i  wychowania.  Warunkiem koniecznym 

jest  próba  wyjścia  poza  tradycyjnie  rozumianą  rolę  państwa  w  tym 

zakresie  oraz  poza  schemat  statycznego  pojmowania  rodziny,  tej 

szczególnej instytucji społecznej, pozbawionego analizy faz jej rozwoju i 

specyfiki  potrzeb  z  nimi  związanych.  Proponowane  uszczegółowienie 

pierwszego  priorytetu  stanowi  naturalną  konsekwencję  systemowego 

myślenia o rodzinie, z punktu widzenia polityki społecznej. Bardzo ważne 

jest również wyodrębnienie priorytetu odnoszącego się bezpośrednio do 

podmiotowego  ujęcia  problemu  społecznego,  jakim  jest  kwestia  osób 

niepełnosprawnych,  podnosi  filozofię  integracji  społecznej  do  rangi 

nadrzędnych  zasad  i  wartości  stosowanych  wobec  istoty,  miejsca  i  roli 

człowieka w życiu społecznym. 

Wszystkie  działania  powinny  odbywać  się  poprzez  partnerstwo 

publiczno-społeczne,  stanowiące  kwintesencję  konstytucyjnej  zasady 

pomocniczości,  której  szczególnego  znaczenia  nadaje  stwierdzenie:  tak 

mało  państwa,  jak  to  jest  możliwe,  tak  dużo  państwa,  jak  to  jest 
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konieczne.  W  tym  kontekście,  niezbędne  jest  nadanie  odpowiedniego 

znaczenia  inicjatywom  obywatelskim,  z  udziałem  sektora  organizacji 

pozarządowych,  poprzez  tworzenie  warunków  dla  rozwoju  instytucji 

społeczeństwa  obywatelskiego,  dialogu  obywatelskiego,  postaw 

obywatelskich kształtujących różnorodne formy partycypacji społecznej, a 

tym  samym  przyczynienie  się  do  dynamicznego  rozwoju  koncepcji 

uspołecznionej formuły usług społecznych.

Europejska Agenda Społeczna 

Unia Europejska jest rzecznikiem aktywnej polityki społecznej. Ma 

ona  pozwalać  na  skuteczne  radzenie  sobie  państw  członkowskich 

z najpoważniejszymi bolączkami społecznymi, jak wykluczenie społeczne. 

Rada Europejska  w grudniu  2000 r.  w Nicei  przyjęła  konkretne cele  w 

zakresie  zwalczania  ubóstwa  i  wykluczenia  społecznego  (Agenda 

Społeczna). Zasadniczym celem przewidzianym w Agendzie jest „bardziej 

spójne  społeczeństwo:  równe  szanse  dla  wszystkich”.  Natomiast 

podstawowym narzędziem realizacji tego celu jest zastosowanie otwartej 

metody  koordynacji.  Ma  ona  prowadzić  do  opracowania  jednej  listy 

wspólnych  celów  dla  integracji  społecznej,  emerytur  i  rent  oraz  opieki 

zdrowotnej, włączając w to cele horyzontalne takie jak równość szans i 

dostęp  do  rynku  pracy.  Otwarta  metoda  koordynacji  to  sposób  na 

podejmowanie  i  realizowanie  wspólnych  działań  w  obszarze  polityki 

społecznej. Założenia podstawowe tej metody  polegają na wyznaczaniu 

wspólnych  celów  na  podstawie  uzgodnionego  metodologicznie  opisu 

zjawisk  społecznych.  Zarówno  dla  opisu  zjawisk  społecznych,  jak  i 

wyznaczania celów zdefiniowano i przyjęto szereg wskaźników. Odnoszą 

się  one  do  całej  gospodarki  (tzw.  wskaźniki  strukturalne)  oraz  do 

obszarów socjalnych.

W 2005 r. przyjęta została przez Komisję Europejską druga 

faza Agendy Społecznej, obejmująca okres do 2010 r. Jej motto 

stało się sformułowanie: „Społeczna Europa w gospodarce światowej: 

zatrudnienie i szanse dla wszystkich”. 
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Europejski Model Społeczny

Agenda Społeczna przewiduje modernizacje modelu społecznego w 

Europie w oparciu o realizację założeń Agendy Lizbońskiej. Nowa Agenda 

mówi o konieczności gwarancji zatrudnienia i zwiększenia szans na jego 

osiągnięcie. Wszystko to w oparciu o dynamiczny wzrost gospodarczy Unii, 

osiągnięty  dzięki  modernizacji  rynku  pracy  poprzez  innowacje  i  nowe 

technologie  oraz  zwiększenie  ochrony  socjalnej.  Europejski  Model 

Społeczny  opiera  się  na  przekonaniu,  że  możliwe  jest  pogodzenie 

wymogów  szybkiego  rozwoju  ekonomicznego  z  realizacją  celów 

społecznych  (bezpieczeństwo zatrudnionych,  dostęp  do  sfery  publicznej 

itp.).  Europejski  model  społeczny  wyróżnia  tworzenie  innowacyjnych 

rozwiązań godzących efektywność ekonomiczną z równowagą społeczną. 

Anna  Diamantopoulou,  była  komisarz  UE  ds.  zatrudnienia  i  spraw 

społecznych, wskazywała, że transfery społeczne związane z nakładami na 

edukację, zdrowie, doskonalenie zawodowe, powinny być traktowane jako 

inwestycje. Polityka społeczna to nie tylko koszty, ale i korzyści. Eksperci 

Komisji  Europejskiej  oceniają,  że  brak  właściwego  podejścia  w  tym 

zakresie kosztowałoby Unię około dwa biliony euro rocznie (12-20 procent 

dochodu  Unii).  Byłby  to  koszt  wynikający  z  zaniedbań  zdrowia 

pracowników i straconych dni w pracy, koszt utraty konkurencyjności w 

wyniku słabej edukacji, koszt walki z przestępczością i powstania grupy 

ludzi zdeklasowanych, która nie jest w stanie uczestniczyć w rynku pracy. 
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Część I. Diagnoza

Rozdział I. Charakterystyka gminy

Gmina Wierzbica położona jest w południowej części województwa 

mazowieckiego,  zajmując  południowo-zachodnie  tereny  powiatu 

radomskiego.  Położenie  geograficzne  gminy  określają  następujące 

współrzędne:

• długość geograficzna: 51,25 ° N

• szerokość geograficzna: 21,08 ° E

Gmina  Wierzbica  graniczy  z  następującymi  jednostkami 

administracyjnymi:

• od wschodu z gminami Iłża i Skaryszew

• od zachodu z gminami Orońsko i Jastrząb

• od  południa  z  gminami  Mirów  Stary  oraz  Mirzec  (powiat 

starachowicki)

• od północy z gminą Kowala

Całkowita powierzchnia gminy wynosi 94 km² i zamieszkuje ją 10 

306  osób.  W  skład  gminy  wchodzi  16  sołectw,  które  zamieszkuje 

następująca liczba mieszkańców:

1. Błędów - 188 9. Ruda Wielka - 1375

2. Dąbrówka Warszawska - 658 10. Rzeczków - 257

3. Łączany - 694 11. Stanisławów - 142

4. Podgórki - 163 12. Suliszka - 225

5. Polany - 507 13. Wierzbica - 3979

6. Polany Kolonia - 276 14. Wierzbica Kolonia - 232

7. Pomorzany - 373 15. Zalesice - 487

8. Pomorzany Kolonia - 114 16. Zalesice Kolonia – 336
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Dane uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego

Jak widać powyżej sytuacja demograficzna Gminy Wierzbica nie jest 

dobra.  Na terenie gminy odnotowuje się niewielki,  ale dodatni  przyrost 

naturalny.  Niestety  emigracja  ludności  powoduje,  że  z  roku  na  rok 

zmniejsza się liczba mieszkańców Gminy.

     Liczba mieszkańców Gminy Wierzbica. Opracowanie własne.
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Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Stan 
ludności 

10306 10265 10259 10246 10222 10213 10214 10207 10194 10190

Przyrost 
naturalny

33 60 12 14 -4 14 17 5 17 19

Saldo 
migracji

-46 -6 -18 -28 -20 -23 -16 -12 -30 -



Dane uzyskane z Urzędu Gminy w Wierzbicy

Struktura wiekowa mieszkańców gminy również nie jest najlepsza. 

W przeciągu 5 lat liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmalała o około 

10,8%. Z drugiej jednak strony cieszyć powinien przyrost liczby ludności 

w  wieku  produkcyjnym (o  4,3%).  Nieznacznie  zmniejszyła  się  również 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym (o 0,21%).

Na obszarze Gminy Wierzbica funkcjonuje 15 placówek oświatowych 

o  profilu  podstawowym i  gimnazjalnym,  w  tym 6  przedszkoli,  7  szkół 

podstawowych i 2 gimnazja. 

W gminie działają również Przychodnie Medycyny Rodzinnej w Wierzbicy, 

Rudzie Wielkiej  i  Łączanach. O kondycję zdrowotną mieszkańców dbają 

również pielęgniarki środowiskowe, które odwiedzają chorych w miejscu 

zamieszkania.  Współpracują  one  z  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy 

Społecznej w Wierzbicy.

Gmina Wierzbica podzielona jest na 4 Rejony Pracy 

Socjalnej:

• I Rejon Pracy Socjalnej - Wierzbica Osiedle, Suliszka, Podgórki,

• II Rejon Pracy Socjalnej - Wierzbica, Wierzbica Kolonia, Pomorzany, 

Kolonia Pomorzany, Polany, Kolonia Polany,

• III Rejon Pracy Socjalnej - Rzeczków, Kolonia Rzeczków, Ruda 

Wielka, Błędów, Stanisławów,

• IV Rejon Pracy Socjalnej - Zalesice, Kolonia Zalesice, Dąbrówka 

Warszawska, Łączany.

Podział na Rejony Pracy Socjalnej ułatwia organizację pracy i daje 

pozytywne efekty. Pracownicy mają stały kontakt ze środowiskiem. Służy 
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Grupa 
wiekowa

Rok

2003 2004 2005 2006 2007

Wiek przedprodukcyjny (0 
- 19 lat)

2581 2479 2399 2334 2303

Wiek produkcyjny (20 - 
60/65)

6092   6195   6261   6337   6354

Wiek poprodukcyjny 
(powyżej 60/65) 1447 1429 1424 1420 1444



to  właściwej  diagnozie  i  ułatwia  skuteczne  rozwiązywanie  istniejących 

trudności i problemów w danym środowisku.

Gmina  Wierzbica  posiada  również  wiele  ciekawych  dóbr  kultury, 

takich jak:

1. kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa z XVIII w.

2. unikat botaniczny - torfowisko POLANA

3. wykopaliska archeologiczne w Łączanach

4. odkryte szczątki dinozaura w kamieniołomach w Wierzbicy 

5. oryginalna transzeja w Dąbrówce Warszawskiej

6. droga krzyżowa w Dąbrówce Warszawskiej

7. pozostałości po cementowni (1 komin)

8. cmentarz choleryczny z XVIII w.

9. cmentarz z I wojny światowej w Rudzie Wielkiej

   10. cmentarz żydowski

   11. kamień z powstania styczniowego

   12. osiedle mieszkaniowe – jako jedna z nielicznych gmin wiejskich  

         posiadająca taką liczbę lokali mieszkalnych 

   13. gospodarstwa ekologiczne w Zalesicach

   14. jedne z największych złóż margla i wapienia 

Rolnictwo

Rolnictwo w gminie pozostaje nadal główną gałęzią gospodarki tego 

regionu.  Pozostanie  jeszcze  przez  dłuższy  czas  podstawowym działem, 

który  będzie  decydował  o  rozwoju  społeczno  –  ekonomicznym  gminy. 

Ponadto  służy  temu  charakter  rolniczy,  który  gmina  posiada,  co  w 

konsekwencji  stwarza  dogodne  warunki  dla  przemysłu  rolno  – 

spożywczego i przetwórczego a także rozwoju agroturystyki, które będą 

wytwarzać i promować zdrową żywność.

Gmina Wierzbica posiada średnie warunki klimatyczne dla produkcji 

rolnej. Przeważają tu gleby klas IV, V i VI (udział gleb III klasy-12%), a 

użytki  zielone,  tj.  łąki  i  pastwiska  klasyfikowane  są  od  II  do  VI  klasy 

bonitacyjnej.
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Charakterystyka podmiotów gospodarczych

Struktura  podmiotowa  gospodarki  na  obszarze  gminy  Wierzbica 

ulega  dynamicznemu  rozwojowi  i  przemianom  ekonomicznym,  który 

przejawia się coraz większą liczbą nowych podmiotów gospodarczych w 

sektorze prywatnym. 

W gminie  Wierzbica  dominuje  sektor  gospodarki  prywatnej,  który 

stanowi 80% działalności gospodarczej pozarolniczej.

Na obszarze  gminy funkcjonuje 614 podmiotów gospodarczych,  z 

czego 570 to podmioty z sektora prywatnego (w tym 502 prowadzonych 

podmiotów gospodarczych jest przez osoby fizyczne), a 44 to podmioty z 

sektora publicznego.

Wyszczególnienie Liczba podmiotów

Rolnictwo i leśnictwo 17

Działalność produkcyjna 67

Górnictwo 1

Zaopatrywanie w energię, gaz i 
wodę

1

Budownictwo 111

Handel i naprawy 206

Hotele i restauracje 5

Transport i łączność 72

Pośrednictwo finansowe 8

Obsługa nieruchomości 48

Administracja publiczna i obrona 
narodowa

4

Ochrona  zdrowia  i  opieka 
socjalna

8

Pozostała działalność usługowa 23

Struktura podmiotowa gospodarki z sektora prywatnego gminy Wierzbica 
wg wybranych sekcji PKD w 2006r. 
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Z powyższego zestawienia wynika,  iż  dominującą działalnością  na 

terenie gminy jest handel, który stanowi około 33,5% ogółu podmiotów. 

Na drugim miejscu klasyfikuje się budownictwo, które stanowi 18%. Na 

dalszym planie znajdują się transport,  działalność produkcyjna,  obsługa 

nieruchomości  oraz działalność usługowa. Bardzo dobrze rozwinięta jest 

sieć sklepów branży spożywczej i budowlanej oraz usług.

Największymi i najlepiej prosperującymi podmiotami gospodarczymi 

w gminie są:

 Lafarge Cement Polska S.A.,

 Smurfit Kappa Paper Sack Polska sp. z o.o. w Rzeczkowie,

 "TOMAR" - s.c. Jarząbek Tomasz i Stanisław w Rzeczkowie,

 REMUR-TRANS sp. z o.o. w Wierzbicy,

 Spółka „RAFIZ”- Strygner Jerzy i Dyczkowscy,

 "HENMAR" - s.c. Krystyna i Henryk Piechurscy,

 Garbarnia "ZADORA" Dorota i Robert Załęccy.

 Usługi Transportowe „Jarząbek”

 Przedsiębiorstwo „HEMAR”

 Zakład Handlowo-Usługowy „MOST”

 Przedsiębiorstwo budowlane „IZOTECH”

Dla  lepszego  funkcjonowania  i  rozwoju  podmiotów gospodarczych 

niezbędne jest istnienie odpowiedniego otoczenia, które zapewni obsługę 

merytoryczną i finansową.

Na  obszarze  gminy  Wierzbica  funkcjonują  następujące  instytucje 

otoczenia biznesu:

 Bank Spółdzielczy w Szydłowcu – Oddział w Wierzbicy,

 Urząd Pocztowy.

Gmina  Wierzbica  posiada  doskonałe  tereny  z  przeznaczeniem  na 

inwestycje. Jednym z nich jest teren po dawnej Cementowni „Przyjaźń” w 

Wierzbicy, który już jest uzbrojony w niezbędną infrastrukturę techniczną. 
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Rozdział II. Metodologia prac nad strategią

Opracowując  Strategię  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych 

Gminy  Wierzbica  zdecydowano  się  na  metodę  tzw.  partycypacji 

społecznej.  Stwierdzono,  że  ta  metoda  będzie  najbardziej  efektywna  i 

pozwoli  w  możliwie  największym  stopniu  uwzględnić  oczekiwania 

mieszkańców gminy. Władze Gminy Wierzbica  uznały,  że rozwiązywanie 

problemów społecznych powinno być wspierane przez lokalne instytucje 

oraz  grupy  społeczne,  dlatego  też  do  pracy  obok  Gminnego  Ośrodka 

Pomocy  Społecznej  włączyli  się  m.in.  przedstawiciele  Urzędu  Gminy, 

Ośrodka  Zdrowia,  Gminnego  Ośrodka  Kultury,  organizacji  CARITAS, 

Kościoła a także lokalnych szkół, związków i klubów. Prace prowadzone 

były  w  ramach  zespołu  ds.  Opracowania  „Strategii  Rozwiązywania 

Problemów  Społecznych”,  który  został  powołany  pod  auspicjami  Rady 

Gminy Wierzbica. 

Zespół ten odpowiedział na następujące pytania:

1. Jak postrzegamy sytuację społeczną w gminie?

2. Jakie zjawiska zaliczamy do problemów społecznych?

3. Które z problemów społecznych postrzegamy jako wiodące?

4. Jakie są przyczyny problemów w naszej gminie?

5. Jakie są skutki braku rozwiązywania problemów społecznych w 

gminie? 

6.  Jakimi  zasobami  społecznymi  (kapitałem  społecznym) 

dysponujemy?
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Członkowie  zespołu  wykazali  się  dużą  aktywnością. 

Dokładnie  przeanalizowali  postawione  pytania  i  udzielili 

kompleksowych odpowiedzi:

1. Jak postrzegamy sytuację społeczną w gminie?

• duże bezrobocie

• alkoholizm, narkotyki

• mała aktywność w działaniach społecznych

• brak otwartości na problemy i patologie

• brak pomieszczeń dla grup wsparcia

• brak placów zabaw dla dzieci

• słabo rozwinięte zaplecze turystyczne i kulturalne

2.  Jakie zjawiska zaliczamy do problemów społecznych

• bezrobocie

• alkoholizm

• agresja

• wandalizm

• ubóstwo

• starzejące się społeczeństwo

• brak ośrodków kultury na wsiach

• brak centrów informatycznych

• brak komunikacji, w tym międzyludzkiej

• brak czasu dla własnych dzieci

• osamotnienie ludzi starszych

• malejąca liczba urodzeń

• przemoc w rodzinie

• konflikty  w  rodzinie  brak  pomysłu  na  życie  (młodzież,  starsi, 

bezrobotni)

• niepełnosprawność

• bariery architektoniczne

• znieczulica na problemy ludzkie

• bezradność

• ksenofobia
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• brak reakcji na przemoc (przyzwolenie, lęk, obojętność) 

3. Które z problemów społecznych postrzegamy jako wiodące?

• bezrobocie - brak miejsc pracy na terenie gminy

• niezaradność, nieumiejętność odnalezienia się w nowej sytuacji

• brak specjalistycznej pomocy, np. psychologa

• alkoholizm i inne uzależnienia

• brak zagospodarowania wolnego czasu dzieci, młodzieży oraz ludzi 

starszych

• brak środków komunikacji autobusowej na terenie całej gminy

• brak mieszkań socjalnych

4.  Jakie są przyczyny problemów w naszej gminie?

• bezrobocie

• brak inwestycji

• antagonizmy międzyludzkie

• brak wykształcenia przyczyną niskich dochodów

• pesymizm ludzi, bezradność, brak wiary w poprawę sytuacji

• sposób spędzania wolnego czasu - brak alternatywy do odciągnięcia 

młodzieży od komputerów, sklepów monopolowych i barów

• zaniedbania w działalności organizacji społecznych na wsi

• bezczynność  osób  /  instytucji  odpowiedzialnych  za  politykę 

społeczną

• brak wykorzystania środków zewnętrznych, np. unijnych

5. Jakie są skutki braku rozwiązywania problemów społecznych 

w gminie?

• popadanie w nałogi

• depresje

• rozboje - konflikty z prawem

• nierówne szanse dzieci i młodzieży w dostępie do kultury i oświaty

• ogólne zubożenie mieszkańców w naszej gminie

• brak  komunikacji  publicznej  między  miastem  a  wsią  i  między 

wioskami

• nadmierna migracja
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6. Jakimi  zasobami  społecznymi  (kapitałem  społecznym) 

dysponujemy?

• Koła Gospodyń Wiejskich (Wierzbica, Ruda Wielka, Zalesice, Polany, 

Łączany, Pomorzany)

• SPORT:  Gminny  Klub  Sportowy  „ORZEŁ"  Wierzbica,  LUKS  Ruda 

Wielka, LZS Zalesice oraz „ORLIK” Wierzbica – zapasy 

• Stowarzyszenie BETANIA w Wierzbicy

• Ochotnicza  Straż  Pożarna  (Wierzbica,  Zalesice,  Polany,  Kolonia 

Wierzbica (Ługi)

• Gminny Ośrodek Kultury - zespoły taneczne i inne

• Polski Związek Wędkarski

• Związek Myśliwych NIEDŹWIEDŹ

• wspólnoty mieszkaniowe Wierzbica Osiedle

• kółka różańcowe

• Domy Pomocy Społecznej: 1 - dla dzieci niepełnosprawnych, 1 - dla 

starszych

• placówki oświatowe

• Ośrodek Zdrowia

• harcerstwo

• namiastka wolontariatu
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Analiza SWOT:

SŁABE STRONY MOCNE STRONY
Brak komunikacji międzyludzkiej

Brak zainteresowania życiem społecznym

Hamowanie inicjatyw grup społecznych

Interes własny przed interesem 

społecznym

Brak konsekwencji w działaniu

Słabo rozwinięte życie kulturalne

Brak obiektów sportowo-rekreacyjnych

Brak sal gimnastycznych przy szkołach 

Brak bazy turystycznej

Brak gospodarstw agroturystycznych

Brak opieki zdrowotnej w szkołach

opieki pedagogów, psychologów 

Brak stowarzyszeń, fundacji

Brak poradni rehabilitacyjnej (brak 

transportu do przewożenia pacjentów do 

Szydłowca)

Brak Warsztatu Terapii Zajęciowej

Brak Centrum Integracji Społecznej

Brak komunikacji autobusowej 

umożliwiającej korzystanie mieszkańców 

okolicznych wsi z oferty instytucji z 

terenu gminy  Wierzbica

Pogarszanie się jakości i różnorodności 

usług

Postępujące zubożenie

Dziedzictwo kulturowe w postaci 

zabytków

Walory przyrodnicze

Duży potencjał ludności

Budynki użyteczności publicznej: 

Przedszkola, szkoły, urząd, ośrodek 

zdrowia, GOK, remizy

Wykształcona kadra nauczycielska

Uzdolniona i wykształcona młodzież

Kościoły, kaplice

ok. 600 podmiotów gospodarczych

Poczucie zakorzenienia

Poczucie bezpieczeństwa

Dobre szkoły umożliwiające start młodym 

ludziom

Warunki sprzyjające przedsiębiorczości i 

tworzeniu miejsc pracy

Istnienie prężnych, dobrze 

funkcjonujących lokalnych 

przedsiębiorstw

Zdeterminowana społeczność zdolna 

szybko przystosować się do wymagań 

rynku

Aktywność instytucji publicznych

SZANSE ZAGROŻENIA
Inwestorzy

Środki finansowe z Unii Europejskiej

Czyste środowisko

Ciekawa okolica

Dobra klasa ziemi uprawnej

Migracja ludności z miast do wsi

Zatrucie wód gruntowych

Niewłaściwa polityka

Nadmierna migracja

Niszczenie środowiska naturalnego

Patologie społeczne
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Szczegółowa analiza zagadnienia

Jules Pretty  twierdzi, że istnieje pięć głównych aktywów gospodarki 

lokalnej:  zasoby  naturalne,   kapitał  społeczny,  kapitał  ludzki,  kapitał 

fizyczny oraz zasoby finansowe. 

W  przypadku  Gminy  Wierzbica  należy  wyróżnić  następujące  czynniki 

wchodzące w skład wyżej wymienionych aktywów:

• zasoby  naturalne  –  stanowią  m.in.:  żywność,  lasy,  minerały  oraz 

uprawy  odnawialne.  W  celu  wzmocnienia  tych  zasobów  należy 

wdrożyć  system  kompostowania  i  przetwarzania  odpadów,  dzięki 

czemu gmina stanie się czystsza i  bardziej  przyjazna środowisku. 

Pozwoli  to  również  pozyskać  dodatkowe  fundusze,  które  będzie 

można przeznaczyć na potrzeby gminy oraz  jej  mieszkańców.  Do 

zasobów  naturalnych  zalicza  się  również  dobra  ogólnodostępne, 

stanowiące potencjalne źródło energii. Z uwagi na zmniejszające się 

światowe zasoby surowców energetycznych oraz ich wysokie ceny, 

należy zainwestować w naturalne źródła energii (stworzyć zaplecze 

umożliwiające wykorzystywanie energii wietrznej i słonecznej), które 

nie tylko pozwolą na rozwój gminy, ale również przyczynią się do 

wzrostu jej atrakcyjności na tle regionu.

• kapitał  społeczny  –  spójność  społeczna  i  więzi  międzyludzkie 

stanowią mocną stronę Gminy Wierzbica. Wspólne zasady i normy 

postępowania  oraz  sankcje  za  ich  przekraczanie  cementują 

społeczeństwo gminy. Wzajemna pomoc i współpraca mieszkańców 

ma silne fundamenty do rozwoju, które są ciągle umacniane dzięki 

nieformalnym związkom i organizacjom społecznym.

• kapitał ludzki – to nic innego jak status i sytuacja w jakiej znajdują 

się poszczególni członkowie wierzbickiej społeczności. Stan zdrowia, 

poziom wykształcenia  i  kwalifikacji  zawodowych  znajdują  się   na 

zadowalającym poziomie.  Należy jednak dołożyć wszelkich starań, 

aby  wspomniane  czynniki  rozwijały  się  znacznie  dynamiczniej. 

Niepokój  może  budzić  za  to  stosunek  członków  społeczności  do 
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innowacji  technicznych.  Ludzie  boją  się  nowych,  nieznanych 

rozwiązań  technologicznych,  co  może  powodować  niechęć  wśród 

inwestorów oraz stagnację na rynku pracy.

• kapitał  fizyczny  –  czyli  infrastruktura  nie  budzi  większych 

zastrzeżeń. Gmina posiada wiele budynków użyteczności publicznej, 

które jednak nie są efektywnie wykorzystywane. Wiele spośród nich 

może  stanowić  bazę  dla  dalszej  rozbudowy  kapitału  ludzkiego  i 

społecznego,  m.in.  poprzez  stworzenie  miejsc  spotkań  i  opieki 

społecznej. Na terenie gminy funkcjonuje targowisko, które przynosi 

znaczne dochody.  Ziemia zaś  nadaje się  pod uprawę różnorodnej 

roślinności.  Cały  czas  powstają  nowe  możliwości  transportu 

(zarówno  prywatnego  jak  i  publicznego).  Problemem jest  jednak 

brak komunikacji między poszczególnymi miejscowościami gminy.

• zasoby finansowe – rzeczywistym problemem gminy nie jest brak 

pieniędzy,  lecz  sposób  w  jaki  zostaną  one  wykorzystane.  Należy 

stworzyć  lokalny  system  stypendialny  dla  uzdolnionej  młodzieży, 

który  ułatwiłby  jej  zdobywanie  wiedzy.  Społeczeństwo  Gminy 

Wierzbica  jest  świadome  swojej  sytuacji  finansowej.  Większość 

gospodarstw  posiada  oszczędności  umożliwiające  im  sprawne 

funkcjonowanie.  Wysoka  dostępność  kredytów  (na  terenie  gminy 

istnieje  nawet  oddział  Banku  Spółdzielczego)  oraz  sprawne 

wypłacanie  rent  i  emerytur  wspomagają  stabilizację  sytuacji 

finansowej mieszkańców gminy.

Władze gminy

Właściwa polityka, tworzenie i wdrażanie odpowiednich planów oraz 

odpowiedzialne  działania  instytucji  publicznych  mogą  doprowadzić  do 

efektywnego  spożytkowania  wyżej  wymienionych  aktywów  w  postaci 

nowych miejsc pracy, wzrostu dobrobytu oraz rozwoju lokalnej gospodarki, 

czystego  środowiska  i  odpowiedzialnego  gospodarowania  surowcami 

naturalnymi, ograniczenia patologii społecznych, a także poprawy jakości 

usług  publicznych  takich,  jak  szkolnictwo  i  opieka  medyczna. 
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Odpowiedzialne  społeczeństwo  inwestuje  we  wszystkie  wspomniane 

aktywa.  Społeczności  nie  stosujące  zrównoważonych  metod 

gospodarowania nie dbają o te aktywa i żyją wyłącznie z kapitału. Jest to 

niezwykle rabunkowa gospodarka, która powoduje stagnację oraz niszczy 

podstawy egzystencji następnych pokoleń. Gmina zatem musi się skupić 

na  osiąganiu  pożądanych  efektów  ekonomicznych  poprzez  pomnażanie 

wszystkich  głównych zasobów.  Innymi  słowy,  musi  tworzyć  gospodarkę 

zrównoważoną. 

Społeczeństwo

Urząd  Gminy  Wierzbica  oraz  wszelkie  inne  działające  na  polu 

społecznym instytucje, mogą koordynować rozwój gminy, ale nie wyręczą 

jej  społeczeństwa,  na którym spoczywa bardzo  duża  odpowiedzialność. 

Pretty porównywał lokalną gospodarkę do naczynia, które zawsze powinno 

być pełne. Stwierdził jednak, że w tym naczyniu zawsze powstają dziury, 

których  nie  da  się  uniknąć.  Należy  za  to  skupić  się  na  uzupełnianiu 

ubytków. Każdy zakup artykułu wytworzonego poza lokalną gospodarką, 

czy też wyeksportowanie wytworzonego w niej dobra powoduje przyrost 

wartości  w  innym  miejscu  i  ubytek  w  naczyniu  jakim  jest  omawiana 

gospodarka  lokalna.  Społeczeństwo,  które  korzysta  z  usług  „innego 

naczynia” przyczynia się do zmniejszania swojego miejscowego kapitału. 

Dla  równoważenia  strat  należy  zatem  pozyskiwać  kapitał  z  zewnątrz. 

Kapitał  taki  może  napływać  poprzez:  kupowanie  lokalnych  produktów 

przez  zewnętrznych  nabywców,  korzystanie  z  usług  turystycznych, 

odbywanie  stosunku  pracy  poza  swoją  społecznością  i  przekazywanie 

zarobionych pieniędzy do wykorzystywania w rodzimej miejscowości, renty 

i emerytury oraz inne świadczenia społeczne. Ważne są również dotacje 

pochodzące  od  władz  centralnych  oraz  organizacji  międzynarodowych. 

Pretty  twierdzi  jednak,  że nie  jest  to  jedyna droga.  Istnieje  możliwość 

akumulowania  kapitału  naturalnego,  społecznego  i  ludzkiego  poprzez 

zastosowanie kilku prostych zasad:
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Zasada  I  –  Dla  ograniczenia  „wycieków”  kapitału  należy  wykorzystać 

własne zasoby odnawialne, a nie sprowadzać je z zewnątrz. Szczególny 

nacisk  należy  położyć  na  zrównoważoną  gospodarkę  rolną,  rozwój 

lokalnego  handlu  i  sprzedaży  bezpośredniej,  promowanie  i  rozwijanie 

lokalnego biznesu oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Zasada  II –  Ożywienie  wewnętrznych  obrotów  finansowych  poprzez 

nabywanie  miejscowych  produktów  i  korzystanie  z  miejscowych  usług. 

Można to osiągnąć poprzez różnego rodzaju związki, spółdzielnie oraz inne 

metody  mikrofinansowania,  stosowanie  alternatywnych  form  wymiany 

handlowej  i  lokalnych  środków  płatniczych,  lokalne  banki,  fundacje  i 

stowarzyszenia gospodarcze.

Zasada  III –  Uatrakcyjnianie  produktów  lokalnych  przed  ich 

wyeksportowaniem. Zasadę tą można wdrożyć dzięki rozbudowie lokalnej 

sieci  handlowej,  agroturystyce,  systemom znakowania,  etykiet  i  innych 

symboli oraz rozwojowi miejscowego przetwórstwa i wytwórczości.

Zasada IV – Utworzenie i  umocnienie powiązań gospodarczych między 

uczestnikami  procesów  gospodarczych.  Budowanie  współpracy  i 

wzajemnego zaufania.  To z  kolei  możliwe  będzie  dzięki  tworzeniu sieci 

lokalnych  usług  służących  przedsiębiorstwom,  organizowaniu  grup 

dyskusyjnych  umożliwiających  efektywniejsze  wykorzystanie  oddolnych 

inicjatyw  oraz  rewaloryzację  zasobów,  wspieraniu  lokalnych  organizacji 

społecznych,  w  tym  organizowanie  się  związków  rolników  i  zakładanie 

lokalnych spółdzielni. 

Zasada V – Przyciąganie zasobów spoza społeczności, przede wszystkim 

kapitału, ale również umiejętności oraz nowych technologii. Posłużyć mogą 

temu czynniki wymienione w zasadzie IV.

Łatwo  zauważyć,  że  cztery  pierwsze  zasady  dotyczą  społeczności 

lokalnej,  a  piąta  mówi  o  zasobach  zewnętrznych.  Należy  również 

podkreślić, że gospodarka zrównoważona to taka gospodarka w której nie 

ogranicza się kontaktów ze światem zewnętrznym, ale wykorzystuje się w 

pierwszej kolejności lokalne możliwości rozwoju gospodarczego.
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Dziedziny lokalnego rozwoju ekonomicznego

Mówiąc o lokalnym rozwoju ekonomicznym można wymienić dziesięć 

dziedzin, do których on się odnosi. Są to:

1. Agroturystyka i ochrona przyrody

Turystyka  stanowi  bardzo  ważny  element  lokalnej  gospodarki,  która 

potencjalnie  może  ją  wypromować  oraz  przynieść  duże  zyski.  Coraz 

większą rolę zaczyna odgrywać eko- i agro- turystyka, przy czym szacuje 

się, że pozwalają one stworzyć nawet pięciokrotnie więcej miejsc pracy niż 

zwykła turystyka. Rezerwaty fauny i  flory przynoszą wymierne korzyści 

lokalnym  społecznościom.  Za  przykład  można  podać  wrzosowiska  w 

angielskim  hrabstwie  Dorset,  które  przyniosły  mieszkańcom  wpływy  w 

wysokości  1,2  miliona  funtów,  a  także  zatrudnienie  dla  67  osób.  Na 

terenie  Gminy  Wierzbica  istnieją  warunki  do  utworzenia  rezerwatu 

geologicznego, który mógłby okazać się atrakcyjnym miejscem nie tylko 

dla geologów. Sama zaś ochrona przyrody zwiększa nie tylko podaż pracy 

na  rynku,  ale  również  oczyszcza  środowisko  i  zapewnia  wpływy,  które 

mogą zostać wykorzystane do dalszego uatrakcyjniania regionu.

2. Odpady i ich przetwarzanie

Przetwarzanie  i  wykorzystywanie  odpadów  daje  ludziom  pracę  oraz 

przyczynia  się  do  ochrony  środowiska.  W  dzisiejszych  czasach  istnieją 

technologie, które pozwalają przetworzyć zbędne śmieci w materiały, które 

można  ponownie  wykorzystać.  Rozwój  technologii  sprawił  również,  że 

istnienie  takich  zakładów nie  obciąża  środowiska  naturalnego.  Ponadto 

przy  tego  rodzaju  pracy  nie  wymaga  się  wysokich  kwalifikacji 

zawodowych. 

3. Kontakt między firmami – tworzenie platform dyskusyjnych

Promowanie kontaktów między małymi i średnimi przedsiębiorstwami 

oraz między nimi a dużymi firmami może okazać się bardzo korzystne dla 

lokalnej  gospodarki.  Sprzyja  to  rozwojowi  innowacyjnych  technologii 

stwarzając  tym  samym przedsiębiorcom  nowe  możliwości.  Istotne  jest 

również  organizowanie  kampanii  na  rzecz  kupowania  miejscowych 
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produktów  oraz  spotkań  przedsiębiorców.  Odpowiednia  polityka  w  tej 

dziedzinie przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy.

4. Zrównoważona gospodarka rolna

Zrównoważona  gospodarka  rolna  polega  na  lepszym  wykorzystaniu 

zasobów  naturalnych  i  ludzkiego  potencjału.  Bardzo  ważne  jest  tu 

wykorzystywanie  technik  oszczędnego  eksploatowania,  które  przynoszą 

korzyści nie tylko rolnikom, ale również środowisku naturalnemu. Dzięki 

temu możliwe będzie odwrócenie procesu degradacji naturalnych zasobów 

przy  jednoczesnym  zmniejszeniu  nakładów  finansowych.  Badania 

wykazują,  że  gospodarstwa  ekologiczne  zatrudniają  średnio  o  jednego 

pracownika  więcej  niż  gospodarstwa  tradycyjne,  co  pozwoli  na 

zmniejszenie  bezrobocia.  Poza  tym  oczywisty  zdaje  się  fakt,  że 

ograniczeniu  ulega  zużycie  pestycydów  i  nawozów  sztucznych,  dzięki 

czemu żywność staje się zdrowsza i bardziej pożądana. 

5. Handel żywnością i odzyskiwanie utraconych dochodów

Handel  żywnością  stanowi  bardzo  ważną  dziedzinę  aktywności 

mieszkańców  Gminy  Wierzbica.  W  celu  zapewnienia  efektywności  i 

dalszego rozwoju tej dziedziny handlu, należy podjąć inicjatywy mające na 

celu bezpośrednie docieranie do konsumenta, m.in. poprzez sprzedaż na 

miejscu  u  rolnika,  sprzedaż  wysyłkową,  targi  farmerskie,  sprzedaż 

produktów rolnych w opakowaniach. Równie ważne jest też nawiązywanie 

bezpośrednich  kontaktów  ze  społecznościami  miejskimi  (np.  z 

mieszkańcami  Radomia)  za  pośrednictwem  organizacji  spółdzielczych  i 

związków rolniczych. Utworzenie oraz intensyfikacja działań kół rolniczych 

i innych organizacji społecznych podnosi nie tylko efektywność pracy, ale 

również uczy życia we wspólnocie. W tym przypadku istotne jest również 

nawiązanie  współpracy między producentami  i  konsumentami  żywności. 

Pozwoli to podnieść efektywność produkcji poprzez lepsze dopasowanie do 

potrzeb  konsumentów  oraz  częściowo  rozwiąże  problem  ze  zbytem 

produktów rolnych.
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6. Leśnictwo

Lasy  są  bardzo  ważnym  czynnikiem,  który  wpływa  na  atrakcyjność 

regionu.  Mogą  one  nie  tylko  przynosić  spory  dochód  z  turystyki,  ale 

również stanowić źródło ważnych surowców takich jak drewno czy grzyby i 

owoce  leśne.  Inwestowanie  w leśnictwo  pozwoli  na  stworzenie  nowych 

miejsc  pracy,  a  same  lasy  dają  lokalnej  społeczności  możliwość 

integrowania się poprzez spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

7. Planowanie  działań  z  udziałem  społeczności  lokalnych  – 

partycypacja społeczna

Kluczowe znaczenie dla rozwiązywania problemów społecznych danego 

środowiska  ma  organizacja  spotkań  aktywnych  członków  lokalnej 

społeczności.  Takie  spotkania  w  praktyce  prowadzą  do  powstawania 

nowych  przedsiębiorstw,  lokalnych  organizacji  społecznych,  związków 

producentów i konsumentów, komitetów oraz spółdzielni. Mówiąc prościej 

–  budują  kapitał  społeczny.  Wskazać  należy  na  konieczność  tworzenia 

więzi pomiędzy aktywnymi jednostkami oraz pomiędzy nimi a instytucjami 

społecznymi,  w  celu  zwiększenia  efektywności  wszelkich  społecznych 

inicjatyw.  Tworzenie  tych  więzi  będzie  odbywać  się  poprzez  wymianę 

poglądów i doświadczeń, a fakt, że w niewielkiej społeczności  jaką jest 

Gmina Wierzbica wszyscy ludzie dobrze się znają, wspomoże jeszcze ten 

proces.

8. Wykorzystywanie lokalnych źródeł energii

Racjonalne  gospodarowanie  zakłada  nie  tylko  tworzenie  nowych 

projektów ale również modernizację starych. Dlatego też należy skupić się 

na  podnoszeniu  wydajności  zużywanej  energii.  Pozwoli  to  zwiększyć 

zatrudnienie  oraz  ograniczy  wydatki,  co  też  doprowadzi  do  realokacji 

zasobów a to z kolei przyczyni się do zwiększenia dobrobytu mieszkańców 

gminy.  Gmina Wierzbica nie posiada żadnego zaplecza umożliwiającego 

wykorzystanie  naturalnych  źródeł  energii.  Nie  mniej  jednak  posiada 

warunki,  które  umożliwiłyby  powstanie  naturalnych  elektrowni 

wytwarzających energię. Wiatr, woda, energia słoneczna, drewno a nawet 

zwierzęce  odchody  stanowią  odnawialne  źródła,  z  których  prędzej  czy 
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później trzeba będzie nauczyć się korzystać. Poza tym są one przyjazne 

środowisku,  wytwarzają  minimalne  ilości  odpadów  i  powodują  znaczy 

wzrost zatrudnienia. Elektrownia o mocy 12,7 MW wykorzystująca kurze 

odchody jest w stanie zaspokoić potrzeby 12 700 gospodarstw domowych 

zatrudnić 25 osób (nie licząc nowych etatów w transporcie i  usługach). 

Niemal  cały  dochód  takiej  elektrowni  może  wpływać  do  miejscowego 

obiegu,  a  farmerzy  którzy  będą  dostarczać  surowiec  mogą  liczyć  na 

wynagrodzenie.  Jeszcze  skuteczniejsze  wydają  się  być  elektrownie 

zasilane wiatrem.  Badania wykazały,  że w 1998 r.  na terenie Wielkiej 

Brytanii  wiatraki  wytwarzały  energię  zdolną  zaspokoić  zapotrzebowanie 

125 tys. gospodarstw, przy jednoczesnym zatrudnieniu ok. 2200 osób.

9. Drobny handel spożywczy i przemysłowy

Powstawanie  supermarketów  powoduje  zanik  małych  sklepików,  w 

których nie tylko można kupić niezbędne artykuły, ale również spotkać się 

ze znajomymi. Takie sklepy pełnią więc niejako funkcję integracyjną. Poza 

tym  ich  istnienie  należy  również  odnieść  do  wspomnianej  wcześniej 

metafory  naczynia  i  odpływów  kapitału.  Upadek  małych  sklepów  jest 

bolesny nie tylko dla właścicieli, ale również dla producentów, dostawców i 

przede wszystkim klientów, nie mówiąc już o pracownikach. Dlatego też 

gmina  powinna  wspierać  nawet  najdrobniejsze  inicjatywy  gospodarcze 

podejmowane przez mieszkańców.

10.  Mikrofinansowanie  i  niekonwencjonalne  formy  wymiany 

handlowej

Problemy  społeczne  można  rozwiązywać  poprzez  podejmowanie 

wspólnych przedsięwzięć oraz wymianę barterową. Kasy samopomocowe 

czy operacje handlowe wykonywane bez użycia pieniądza stanowią jedynie 

przykłady tych zjawisk.  Dzięki  ofiarności  społeczności  gminy (zwłaszcza 

mieszkańców jednego bloku, osiedla czy też członków spółdzielni) możliwe 

byłoby  uruchomienie  wspólnej  kasy,  z  której  (za  przyzwoleniem 

ofiarodawców) korzystaliby najbardziej potrzebujący ludzie, mieszkający w 

bezpośrednim otoczeniu inicjatorów przedsięwzięcia. Wymiana barterowa, 

czyli bezpośrednia wymiana towarów bez użycia pieniądza, może również 

29



podnieść  opłacalność  produkcji,  co  doprowadzi  do  rozwoju  rynku 

producentów.

Rozpowszechnienie zrównoważonych metod gospodarowania wśród 

lokalnej  społeczności  wymaga  działania  na  wszystkich  szczeblach 

administracji publicznej. Uwagę zwraca tu stanowisko Komisji Europejskiej 

zaprezentowane  w  Białej  Księdze  w  1997  r.  Komisja  stwierdza,  że 

„panujący  dziś  na  szczeblu  lokalnym  model  rozwoju  prowadzi  do 

niepełnego  wykorzystania  głównych  zasobów  lokalnych,  a  więc  siły 

roboczej i przyrody. Niepełne wykorzystanie zasobów ludzkich, połączone 

z nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych powodują pogarszanie się 

jakości życia.” Niestety te słowa są również aktualne dzisiaj. Niepokojące 

jest również to, że w dzisiejszych czasach wyznacznikiem bogactwa jest 

posiadany kapitał finansowy, a nie ludzkie i naturalne zasoby. Dlatego też 

Gmina  Wierzbica  powinna  stać  na  straży  równomiernego  rozwoju 

wszystkich pięciu aktywów przy jednoczesnym promowaniu innowacyjnych 

rozwiązań wśród jej ludności oraz dbaniu o ochronę lokalnego środowiska 

naturalnego.

Rozdział III. Problemy Społeczne Gminy Wierzbica

Mieszkańcy Gminy Wierzbica borykają się z poważnymi problemami 

społecznymi.  Zadaniem  Gminy,  jako  jednostki  najbliższej  obywatelowi, 

jest zapewnienie pomocy w rozwiązywaniu tych problemów. Niepokojącym 

zjawiskiem jest jednak rozszerzanie się problemów społecznych na coraz 

to  większe  grupy  ludzi  oraz  na  młodsze  pokolenia,  które  muszą  mieć 

przecież perspektywy, aby móc zadbać o swoją przyszłość. 

Do  najważniejszych  problemów  społecznych  występujących  na 

terenie Gminy Wierzbica zalicza się:

• bezrobocie

• ubóstwo
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• uzależnienia

• przemoc w rodzinie

• niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba

• trudności z adaptacją po opuszczeniu zakładu karnego

• trudna młodzież

• brak zbytu produktów rolnych

• brak kompleksowej opieki medycznej

• emigracja młodych ludzi

Liczba rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wierzbicy na koniec lipca 2008 r. kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie Liczba rodzin
Liczba osób w 

rodzinie

Przyznane 

świadczenia

Ubóstwo 250 1296 Pomoc okresowa

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa
5 19 Pomoc okresowa

Bezrobocie 180 954 Pomoc okresowa

Niepełnosprawność 54 112 Zasiłek stały

Długotrwała choroba 20 92 Pomoc okresowa

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych

25 162 Pomoc okresowa

Alkoholizm 42 218 Pomoc okresowa

Dane uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Wyszczególnione powyżej problemy niestety są zazwyczaj ze sobą 

ściśle  powiązane.  Ich  efektywne  rozwiązanie  uzależnione  jest  od 

zaangażowania  i  współpracy  osób  bezpośrednio  dotkniętych  tymi 

zjawiskami.  Konieczna  jest  zmiana  postawy  roszczeniowej  na  postawę 

aktywną, która umożliwi zapanowanie nad własnymi problemami. 

Rok 2005 2006 2007 I połowa 2008
Liczba beneficjentów 717 749 676 503
Liczba rodzin 480 493 421 323
Liczba osób w rodzinach 2288 2 338 1975 1413
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Łączna liczba osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Liczba osób objętych pomocą społeczną 
na terenie Wierzbicy 

ubóstwo potrzeba ochrony macierzyństwa
niepełnosprawność dlugotrwała choroba
bezradność alkoholizm
klęska żywiołowa zdarzenia losowe

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Wierzbica na lata 2007-2020

Bezrobocie

Bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych, negatywnych zjawisk 

społecznych.  Brak  pracy  jest  jednym  z  czynników  powodujących 

występowanie  patologii.  Trudno  przecenić,  jakie  negatywne  skutki 

powoduje z racji tego, że dotyka również rodzin osób pozostających poza 

stosunkiem pracy. Utrata pracy może doprowadzić do depresji i wegetacji, 

które  są  niepożądane  nie  tylko  ze  społecznego  punktu  widzenia,  ale 

również z punktu widzenia danej jednostki oraz jej rodziny.  To właśnie 

bezrobocie  burzy  klimat  życia  rodzinnego  i  wpływa  destrukcyjnie  na 

funkcję  rodziny,  jako  podstawowej  komórki  społecznej.  Ogranicza  i  w 

negatywny sposób modyfikuje plany życiowe jej członków. Dotyczy to nie 

tylko  sfery  ekonomicznej,  ale  również  równowagi  psychicznej,  której 

zaburzenie  może  doprowadzić  do  nieodwracalnej  degradacji  oraz 

spotęgowania zjawiska ubóstwa. Bezrobocie powoduje również powstanie 

obaw związanych  z  zapewnieniem miejsca  do  życia  dla  siebie  i  swojej 

rodziny  oraz  uregulowaniem  opłat  za  opał  i  energię,  stanowiących 

podstawę  zapewnienia  godnych  warunków  życiowych.  Ponadto  trudna 

sytuacja  finansowa,  spowodowana  brakiem  zatrudnienia,  przekłada  się 

bezpośrednio na ograniczanie wydatków związanych z edukacją dzieci. 
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Praca zawodowa kształtuje pożądane postawy i  zachowania,  takie 

jak  zaradność,  pracowitość  czy  też  kreatywność.  Determinuje  również 

sposób podchodzenia do siebie oraz do innych ludzi, jak również system 

oceniania  rzeczywistości  i  wyznawanych  wartości.  Pozycja  zawodowa 

rodziców ma ogromne znaczenie  dla  rozwoju dzieci,  ich uzdolnień oraz 

ambicji.  Trudna  sytuacja  finansowa  jest  również  przyczyną  popadania 

dzieci w konflikty w szkole i nierzadko konflikty z prawem.

Skutkami bezrobocia dla ludzi pozostających poza stosunkiem pracy 

są  zatem:  pogorszenie  poziomu  życia,  marginalizacja  społeczna, 

ograniczenie  lub  zaniechanie  uczestnictwa  w  życiu  kulturalnym  i 

politycznym.  Wszystkim  tym  czynnikom  towarzyszy  daleko  idący 

dyskomfort  psychiczny,  polegający  poczuciu  bezsilności.  Następstwem 

trudności finansowych jest pozbawienie możliwości nabywania dóbr, które 

są  symbolem  statusu,  co  prowadzi  do  niskiej  samooceny.  Skutkiem 

bezrobocia  jest  wzrost  przestępczości  i  pogłębiający  się  niedostatek. 

Bezrobocie ma negatywne skutki dla społeczeństwa. Są nimi: duże koszty 

świadczeń socjalnych, niewykorzystany potencjał bezrobotnych, poczucie 

zagrożenia  utratą  pracy  ludzi  zatrudnionych  i  zwiększenie  się  zjawisk 

niepożądanych (np. alkoholizm, narkomania, przestępczość, samobójstwa, 

kradzieże, rozwody itp.). 

Podsumowując  można  przytoczyć  słowa  prof.  Pawła  Kozłowskiego 

„bezrobocie  -  wraz  ze  spadającym  wzrostem  gospodarczym  -  jest 

symptomem  blokady  awansu,  mobilność  pionowa  naszego  polskiego 

społeczeństwa zmniejsza się, obszar gospodarki umożliwiający taki awans 

staje się coraz mniej dostępny. Trudniej jest przejść z ubóstwa do średnich 

warunków  życia.  Społeczeństwo  polskie  dotknięte  jest  syndromem 

porzucenia. Wielu obywateli czuje się osamotnionymi i odrzuconymi przez 

rozmaite instytucje, za które odpowiedzialność ponosi państwo”.

Stan na 
koniec 
roku

Liczba 
bezrobotnych

ogółem kobiety

Z 
prawem 
do 
zasiłku

Bez 
prawa 
do 
zasiłku 

Bezrobotni 
do 25 roku 
życia

Bezrobotni z 
wyższym 
wykształceniem

Stopa 
bezrobocia

2003 1868 826 403 1465 397 17 17%
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2004 1487 695 217 1270 368 13 14%

2005 1508 739 223 1094 344 20 14%

2006 1321 691 174 1147 263 19 12%

2007 1283 667 192 1091 246 17 12%

I 
połowa 
2008

1 181 603 190 991 197 15 -

Dane uzyskane z filii Powiatowego Urzędu Pracy w Wierzbicy

Sytuacja  bezrobotnych z  terenu gminy poprawiła  się  w przeciągu 

ostatnich  kilku  lat.  Ilość  osób  pozostających  poza  stosunkiem  pracy 

systematycznie  spada – od roku 2003 jest  to spadek aż o 36,8%. Na 

rynku  pracy  odnotowano  również  wzrost  aktywności  kobiet 

zamieszkujących gminę (spadek liczby bezrobotnych o 27%).  Znacznie 

bardziej optymistyczna wydaje się sytuacja w jakiej znajdują się młodzi 

ludzie.  W przeciągu  5  lat  ilość  zarejestrowanych  osób  bezrobotnych  w 

wieku do 25 lat zmniejszyła się o ponad połowę. Powoli zmniejsza się też 

stopa bezrobocia, która w chwili obecnej waha się w granicach 12%. Jak 

pokazują powyższe wskaźniki, ogólna sytuacja panująca na rynku pracy 

jest coraz lepsza. Faktyczna sytuacja jest jednak trochę inna, ponieważ 

duża  ilość  osób  z  terenu  gminy  nie  jest  w  stanie  podołać  wysokim 

podatkom, dlatego też zasila tzw. szarą strefę.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w poszczególnych latach.
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W ogólnej strukturze bezrobotnych największą liczbę stanowią osoby 

pozostające długotrwale bez zatrudnienia – 71,1% (840 osób) oraz nie 

posiadający żadnych kwalifikacji zawodowych – 40,3% (476 osób).

Struktura wiekowa bezrobotnych w gminie Wierzbica na koniec lipca 

2008r. charakteryzuje się dominującym udziałem ludzi starszych. Osoby w 

wieku do  25 lat  stanowią  16,7% (197 osób),  do  27 roku  życia,  które 

ukończyły szkołę wyższą – 1,3% (15 osób), natomiast powyżej 50 roku 

życia – 19,1% (226 osób).

W lipcu 2008 r. wyrejestrowanych z urzędu pracy zostało 84 osoby z 

powodu  podjęcia  pracy,  m.in.  pracy  niesubsydiowanej  -  28  osób  i 

subsydiowanej  –  7  osób.  5  osób  zostało  wyrejestrowanych  z  powodu 

rozpoczęcia szkolenia. 19 osób wykazało potwierdzenie o nie gotowości do 

podjęcia  pracy,  a  pozostała  liczba  z  innych  powodów.  W  okresie 

sprawozdawczym 5 osób podjęło samozatrudnienie z własnej inicjatywy, a 

11 osób otrzymało dodatek aktywizacyjny. 

Rok 2005 2006 2007 I połowa 2008
Liczba rodzin 380 360 220 180
Liczba osób w rodzinach 1902 1836 1184 954
Pomoc Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wierzbicy  udzielona  osobom 

bezrobotnym

Jak  widać  powyżej  systematycznie  zmniejsza  się  pomoc  GOPSu 

udzielana  osobom  bezrobotnym.  Jest  spowodowane  nie  tylko 

zmniejszającą się liczbą wniosków, ale również mniejszymi możliwościami.

Ubóstwo

Ubóstwo można najłatwiej zdefiniować, jako niemożność osiągnięcia 

minimalnego  standardu  życiowego.  Poprzez  minimalny  standard  życia 

należy rozumieć zaspokojenie podstawowego popytu na takie produkty i 

usługi,  jak:  żywność,  leki,  ubrania,  schronienie,  transport  oraz 

podstawowe  potrzeby  kulturalne  i  społeczne.  Podstawą  pomiaru  tego 

zjawiska  w  krajach  Unii  Europejskiej  jest  tzw.  operacyjna  definicja 

ubóstwa,  przyjęta przez Radę Unii  Europejskiej.  Mówi  ona,  że ubóstwo 

„odnosi  się  do  osób,  rodzin  lub  grup  społecznych,  których  środki  są 
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ograniczone  w  takim  stopniu,  że  poziom  ich  życia  obniża  się  poza 

akceptowane minimum w kraju zamieszkania”.

Ubóstwo ma charakter indywidualny i społeczny. Termin ten określa 

sposób  życia  jednostki  (osoby,  rodziny,  gospodarstwa  domowego),  jej 

sytuację materialną oraz kondycję psychiczną. Ubóstwo może być również 

kwestią  społeczną,  gdy  jego  zasięg  oraz   natężenie  wywierają 

destrukcyjny  wpływ  na  cały  rozwój  gospodarczo-społeczny.  Jest 

zjawiskiem  o  tyle  niebezpiecznym,  że  zwiększa  dystans  pomiędzy 

poszczególnymi  warstwami  społecznymi,  powoduje  niemożność 

zaspokojenia potrzeb, co często prowadzi do społecznej frustracji, która z 

kolei  przekłada  się  na  wzrost  ilości  przestępstw  na  tle  rabunkowym. 

Stwarza ono problemy w uzyskaniu i utrzymaniu mieszkania. Zmniejsza 

ono  dostęp  do  oświaty,  powodując,  że  rodziców  nie  stać  na  zakup 

materiałów edukacyjnych dla swoich dzieci. Ubóstwo ogranicza też dostęp 

do  świadczeń  zdrowotnych.  Biednym  ludziom  ciężko  jest  dojechać  do 

lekarza  jeżeli  ośrodek  zdrowia  znajduje  się  daleko  od  ich  miejsca 

zamieszkania.  Ubóstwo wyklucza lub ogranicza możliwość korzystania z 

dóbr  kultury.  Stąd  też  zjawisko  funkcjonalnego  albo  wtórnego 

analfabetyzmu, pojawiające się masowo w ubogich środowiskach, również 

w  Gminie  Wierzbica.  Wzrost  przestępczości  jest  również  przypisywany 

zjawisku  ubóstwa.  Do  przestępstw  popycha  ludzi  brak  legalnych  i 

praktycznych możliwości zarabiania pieniędzy. Ubóstwo jest też jednym z 

ważnych powodów alkoholizmu i narkomanii.

Kroki,  jakie  należy  podjąć  w  celu  zwalczenia  tego  zjawiska 

uzależnione  są  od  sposobu  pojmowania  ubóstwa.  Rozróżnia  się  dwa 

następujące ujęcia:

- absolutne  - opiera  się  na  kategoriach  ilościowych  dotyczących  stanu 

zaspokajania potrzeb. Ubogimi określa się ludzi, których potrzeby nie są 

zaspokojone w sposób wystarczający. 

- względne  - odnosi poziom zaspokajania potrzeb jednostek do poziomu 

ich zaspokojenia przez innych członków społeczeństwa. Ubóstwo w tym 

ujęciu może być jedynie zmniejszone (przez niwelowanie nierówności  w 
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poziomie zaspokajania potrzeb), a nie całkowicie wyeliminowane.

Przyczyny ubóstwa można zakwalifikować do trzech następujących 

grup: osobowe niezależne od człowieka, subiektywne zależne od człowieka 

oraz obiektywne niezależne od woli człowieka. Do pierwszej grupy zalicza 

się takie przyczyny ubóstwa jak: kalectwo, niepełnosprawność umysłowa 

lub fizyczna, długotrwała choroba czy też podeszły wiek. 

W  drugiej  grupie  znajdują  się  określone  postawy i  cechy 

charakterystyczne  niektórych  osób  dotkniętych  ubóstwem,  są  to  np.: 

lenistwo, brak zasad, brak chęci do pracy i kształcenia się, nieuczciwość, 

rozrzutność.  Przyczyny  te  powodują  często  znalezienie  się  w  warstwie 

ludzi ubogich: samotnych, młodocianych matek z dziećmi, ofiar nałogów: 

alkoholizmu i narkomanii. Do ostatniej grupy przyczyn ubóstwa zalicza się 

między innymi masowe bezrobocie wynikające ze zmian strukturalnych w 

gospodarce, związane z problemem przekwalifikowania osób, które zostały 

dotknięte  tym  zjawiskiem.  Dotkliwym  problemem  jest  również  brak 

mieszkań socjalnych na terenie Gminy Wierzbica. 

Rok 2005 2006 2007 I połowa 2008
Liczba rodzin 400 400 300 250
Liczba osób w rodzinach 2040 2 040 1 590 1 296
Pomoc Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wierzbicy  udzielona  osobom 

dotkniętym ubóstwem

Udzielając pomocy osobom znajdującym się w stanie ubóstwa należy 

pamiętać,  że  pomoc  ta  może  zostać  przyjęta  niechętnie  i  dlatego  też 

wszelkie  działania  podejmowane  na  tym  polu  muszą  być  prowadzone 

rozsądnie  i  umiejętnie.  Jak  mawiał  niemiecki  socjolog  Georg  Simmel: 

„Ktoś staje się biedny w sensie społecznym dopiero wtedy, gdy udziela mu 

się  pomocy.  Bieda  to  nie  wynik  niedostatku,  lecz  wynik  otrzymywania 

wsparcia lub zgodnie 

z normami społecznymi uprawnienie do otrzymywania wsparcia”.
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Uzależnienia

Uzależnienia  polegają  na  utracie  kontroli  nad  własnym  życiem, 

braniu  środków  odurzających  pomimo  problemów,  które  one  wywołują 

oraz na wzrastającej tolerancji organizmu. Środki odurzające, szczególnie 

alkohol  i  narkotyki,  wywołują  w  człowieku,  który  z  nich  korzysta, 

przekonanie,  że  są  środkami  pomagającymi  załatwić  różne  problemy, 

zrealizować ważne potrzeby. Tłumią one emocje na krótką chwilę, ale gdy 

przestają  działać,  problemy  powracają  ze  zdwojoną  siłą.  Osoba 

uzależniona czasami zdaje sobie sprawę z tego, że środek odurzający jest 

przyczyną jej kłopotów, niszczy zdrowie, ale zamiast przestać go używać, 

bierze coraz więcej. Dzieje się tak dlatego, że nie kontroluje już swojego 

życia. Ponadto osoby uzależnione mają problem z dostosowaniem się do 

reszty  społeczeństwa,  nie  potrafią  stworzyć  i  utrzymać  zdrowych  więzi 

społecznych. Ich aktywność przynosi niepożądane skutki społeczne, takie 

jak:  wzrost  przestępczości,  prostytucja,  demoralizacja  młodzieży,  niska 

wydajność  i  efektywność  pracy  oraz  wzrost  liczby  wypadków 

spowodowanych brakiem koncentracji. Społeczeństwo w obawie o swoje 

bezpieczeństwo marginalizuje takich ludzi, co tylko pogarsza sytuację w 

jakiej się znajdują.

Niepokojącym zjawiskiem jest wzrastanie liczby osób uzależnionych 

od różnego rodzaju używek oraz obniżanie się wieku pierwszego z nimi 

kontaktu.  Problem  jest  tym  poważniejszy,  że  razem  z  uzależnieniem 

występują  takie  zjawiska  jak  zaburzenia  komunikacji  międzyludzkiej, 

bieda,  bezrobocie,  problemy  zdrowotne  (a  w  przypadku  młodych  ludzi 

problemy wychowawcze) oraz konflikty z prawem. 

Rok 2005 2006 2007 I połowa 2008
Liczba rodzin 89 85 38 42
Liczba osób w rodzinach 482 450 205 218
Osoby  uzależnione  od  alkoholu  objęte  Pomocą  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Wierzbicy
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W  Gminie  Wierzbica  mamy  do  czynienia  z  dwoma  rodzajami 

uzależnień: alkoholizmem i narkomanią. 

Alkohol jest często bezpośrednią przyczyną konfliktów z otoczeniem, 

dokonywania  przestępstw,  jest  również  czynnikiem  wprowadzającym 

młodego  człowieka  w  świat  przestępczy  ludzi  dorosłych.  Zjawisko 

systematycznego spożywania alkoholu występuje już na poziomie szkoły 

podstawowej. Picie alkoholu w niewielkich ilościach nie jest szkodliwe dla 

dorosłych,  ale bywa niebezpieczne dla dzieci  i  młodzieży. Dla młodego, 

rozwijającego  się  organizmu  spożywanie  alkoholu  jest  wręcz  zabójcze, 

gdyż w krótkim czasie powoduje:

• różnego rodzaju uszkodzenia organiczne

• zaburzenia  w  sferze  psychiki,  głównie:  dysfunkcje  pamięci  i 

osłabienie krytycyzmu

• obniżenie uczuciowości wyższej

• konflikty w sferze interakcji

• psychodegradację  –  młodzież  znacznie  szybciej  niż  osoby dorosłe 

uzależnia się od alkoholu, wynika to z mniejszej tolerancji na alkohol 

młodego organizmu.

Ponadto z alkoholizmem często wiąże się również przemoc zarówno 

w stosunku do dzieci jak i dorosłych. Dzieci z rodzin borykających się z 

problemami alkoholowymi narażone są na traumatyczne doświadczenia, 

które powodują zaburzenia ich dalszego rozwoju. Mogą się one objawiać 

agresywnym  zachowaniem,  nadpobudliwością,  unikaniem  kontaktów  z 

dorosłymi oraz rówieśnikami, trudnościami z asymilacją oraz problemami 

szkolnymi.  Gmina  Wierzbica  zapewnia  pomoc  takim  dzieciom  poprzez 

świetlicę socjoterapeutyczną. Jej zadaniem jest przede wszystkim fachowa 

pomoc,  zapewnienie  posiłków  oraz  organizacja  zajęć  pozalekcyjnych. 

Praca  z  osobami  uzależnionymi  oraz  członkami  ich  rodzin  jest  bardzo 

wymagającym zadaniem, którego nie da się rozwiązać bez zaangażowania 

klientów oraz pomocy takich osób i instytucji jak GOPS, Poradnia Leczenia 

Uzależnień,  Sąd  Rejonowy,  a  także  kuratorzy,  pracownicy  socjalni  i 

pracownicy lecznictwa odwykowego. 
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Kolejnym uzależnieniem jest  narkomania.  Istnieją  teorie  w  myśl, 

których  choroba  ta,   jest  efektem  braku  zaspokojenia  podstawowych 

potrzeb  człowieka:  miłości,  akceptacji,  poczucia  bezpieczeństwa.  W 

naukowych  opracowaniach  zwraca  się  uwagę  na  to,  że  do  grupy 

najbardziej narażonych na sięgniecie po narkotyk należą te osoby, które 

cechuje  brak  pewności  siebie  oraz  brak  takich  umiejętności  jak: 

asertywność,  konstruktywne  radzenie  sobie  z  sytuacjami  trudnymi, 

rozwiązywanie konfliktów, konstruktywne spędzanie wolnego czasu.

Wystąpieniu  tego  nałogu  sprzyjają  nieprawidłowości  w  środowisku 

społecznym:

• w rodzinie - brak wsparcia w momentach kryzysów, nieprawidłowe 

kontakty interpersonalne, brak więzi emocjonalnych, patologie, brak 

kontroli wychowawczej.

• w szkole - stresy szkolne, niepowodzenia w nauce.

• grupie rówieśniczej - odrzucenie ze strony rówieśników, przejawianie 

przez rówieśników zachowań dewiacyjnych.

Nastolatek  używając  narkotyku  nie  myśli  o  ewentualnych 

konsekwencjach, bliższych i oddalonych w czasie. W bliższej perspektywie 

osoba, której narkotyk „pomógł” w sytuacji przeżywania stresu, sięgnie po 

niego w każdym następnym momencie, gdy zbliżać się będzie następna 

sytuacja stresująca. W dalszej perspektywie dojdzie do sytuacji przymusu 

brania bez względu na to,  co się wokół dzieje, gdyż życie  bez takiego 

wspomagania  stanie  się  nie  do  zniesienia.  Uzależnienie  od  narkotyku 

sprawia, że jedyną potrzebą do zaspokojenia staje się zaaplikowanie sobie 

kolejnej porcji  jakiegoś środka.  Narkoman czerpie bowiem przyjemność 

jedynie z działania narkotyku, nic innego w jego życiu już się nie liczy. 

Nawet widoczne negatywne skutki używania narkotyków nie powstrzymują 

osoby uzależnionej od sięgnięcia po dany środek.

Uzależnienia są chorobami, które niezwykle ciężko wyleczyć. Jest to 

spowodowane tym, że dotyczą trzech najważniejszych sfer życia człowieka 

(psychicznej,  fizycznej  i  społecznej).  Leczenie  zaczyna  się  od  odtrucia 

organizmu. Następnie rozpoczyna się długotrwały okres terapii,  którego 
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celem  jest  utrwalenie  abstynencji  oraz  powrót  pacjenta  na  łono 

społeczeństwa.

Przemoc w rodzinie

Terminem przemoc domowa określa się  każde działanie jednego z 

członków  rodziny  lub  zaniedbanie,  które  zagrażają  życiu,  cielesnej  i 

psychicznej  integralności  lub wolności  innego członka tej samej rodziny 

bądź poważnie szkodzą jego osobowości.  Z badań wynika, że przemoc w 

rodzinie  występuje  we  wszystkich  klasach  społecznych,  może  dotknąć 

każdego z nas. Ponadto przemoc domowa przyczynia się do zwiększenia 

przestępczości  na ulicach. Sprawcy przemocy pochodzą z różnych grup, 

zarówno  robotniczych,  jak  i  inteligenckich.  Istnieje  wiele  czynników 

zniewalających, wewnętrznych i zewnętrznych, które powodują, że ofiara 

nie chce odejść od sprawcy. Czasami jest ona zależna ekonomicznie od 

partnera lub znajduje się pod presją rodziny, a może po prostu nie ma 

dokąd  odejść.  Innymi  czynnikami  zniewalającymi  są:  pragnienie 

zapewnienia dzieciom pełnej rodziny lub brak wykształcenia, a tym samym 

trudności ze znalezieniem pracy. Wśród czynników wewnętrznych można 

wymienić:  poczucie  wstydu  przed  otoczeniem,  strach  przed  sprawcą, 

bezradność,  lęk  przed zmianami,  brak  racjonalnego  myślenia.  Zjawisko 

przemocy  może  przybierać  różne  formy,  w  tym:  przemoc  fizyczną, 

emocjonalną,  psychiczną,  ekonomiczną  i  seksualną.  Przemoc  jest 

szczególnie  niebezpieczna  dla  dzieci.  W  psychologii  humanistycznej 

dziecko  jest  z  natury  dobre,  zaś  jego  rozwój  uzależniony  jest  od 

najbliższego  otoczenia  (rodziny,  szkoły,  rówieśników).  To  dzięki  temu 

otoczeniu dzieci przyswajają sobie określony system wartości i  uczą się 

sposobów reagowania w poszczególnych sytuacjach. Dzieci wychowywane 

w rodzinie dotkniętej problemem przemocy cierpią przez całe życie. Boją 

się, wstydzą, a co gorsza za wszystko obwiniają siebie. Są zaniedbane i 

niekochane.  Następstwem  przemocy  domowej  mogą  być  zaburzenia 

osobowości, nerwice, psychozy i uzależnienia. Dzieci wychowane w takich 

rodzinach  nie  będę  potrafiły  stworzyć  udanego  związku,  opartego  na 
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miłości i szacunku. Chłopiec, który obserwuje agresję ojca wobec matki, w 

przyszłości  prawdopodobnie  będzie  bił  swoją  partnerkę.  Dziewczynka 

dorastająca w takiej rodzinie będzie przekonana, że przemoc wobec kobiet 

jest czymś naturalnym i akceptowalnym społecznie. Rodziny z problemem 

przemocy są zwykle wyizolowane, więc dzieci w nich wyrastające nie mają 

możliwości  obserwowania  innych  modeli  postępowania  dlatego  też 

przenoszą  je  potem  w  dorosłe  życie.  Z  perspektywy  socjologicznej 

przemoc  jest  wynikiem  społecznego  stresu  oddziałującego  na  rodzinę. 

Czynniki,  takie  jak:  bezrobocie,  niskie  wynagrodzenia,  złe  warunki 

egzystencjonalne,  izolacja  i  problemy  w  pracy  mogą  być  przyczyną 

frustracji  i  stresu,  które  w  rezultacie  mogą  doprowadzić  do  przemocy. 

Badania  wykazują  jednak,  że  przemoc  nie  dotyczy  wyłącznie  rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji  materialnej.  Według innej koncepcji 

decydujące znaczenie mają relacje między sprawcą i ofiarą, analizowane w 

ramach struktury rodziny i struktury społeczeństwa. W myśl tej koncepcji 

przemoc domowa to przemoc reaktywna, w której zewnętrzne przyczyny 

agresji  znajdują  warunki  do  odreagowania  tylko  w  rodzinie,  ponieważ 

relacje  rodzinne są  mniej  sformalizowane.  Ważny jest  również  fakt,  że 

stosowanie przemocy wobec członków rodziny nie pociąga za sobą dużego 

ryzyka  sankcji.  Sprawca zatem stosuje  przemoc,  by  zwrócić  uwagę na 

siebie, manipuluje otoczeniem i wymusza zaspokojenie własnych potrzeb. 

Przemoc jest dla niego sposobem na zemstę za krzywdy, których doznał 

dostosowując się do oczekiwań i norm kulturowych.

Niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba

Definicja niepełnosprawności jest bardzo płynna i nie daje się jasno 

sprecyzować. 

W  życiu  każdego  człowieka  pojawiają  się  momenty  mniejszych  lub 

większych możliwości czy też ograniczeń fizycznych. To, co obecnie jest 

dla nas łatwo dostępne, za kilka lat może być barierą nie do pokonania. 

Pomijając  dysfunkcje  z  powodów nieszczęśliwych  wypadków,  jest  wiele 

przyczyn pogłębiania się niepełnosprawności. Wbrew obiegowym opiniom, 
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niepełnosprawność jest brakiem przystosowania funkcji danego organizmu 

do warunków, w jakich się  znajduje.  Zgodnie z  definicją  sformułowaną 

przez  Światową Organizację  Zdrowia  (WHO) osoba niepełnosprawna  to 

osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności funkcjonowania 

organizmu  powodują  uniemożliwienie,  utrudnienie  lub  ograniczenie 

sprawnego  funkcjonowania  w  społeczeństwie,  biorąc  pod  uwagę  takie 

czynniki  jak płeć,  wiek oraz  czynniki  zewnętrzne. Niepełnosprawność  w 

dzisiejszych  czasach  stanowi  istotny  problem  społeczny,  z  racji 

powszechności  występowania  tego  zjawiska.  Dlatego  też  poszukiwanie 

wspólnego  mianownika  oraz  optymalne  kształtowanie  środowiska 

człowieka  w  zakresie  dostępności  staje  się  koniecznością.  Jednak  ze 

względu na naszą różnorodność kulturową i  etniczną oraz postrzeganie 

człowieka  jako  jednostki  niepowtarzalnej,  nie  ma  rozwiązań  idealnych. 

Toteż etykietę "niepełnosprawny" możemy otrzymać w każdym momencie 

i na każdym etapie naszego życia.

Rok 2005 2006 2007 I połowa 2008
Liczba rodzin 44 48 55 54
Liczba osób w rodzinach 115 119 120 112
Pomoc udzielona przez GOPS w Wierzbicy z uwagi na niepełnosprawność

Do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  wpływa  coraz  więcej 

wniosków o wsparcie z powodu niepełnosprawności. Z jednej strony jest to 

niepokojąca  sytuacja,  ponieważ  zwiększa  się  liczba  osób 

niepełnosprawnych, ale z drugiej zmienia się mentalność ludzi dotkniętych 

tą przypadłością oraz ich otoczenia. Bycie niepełnosprawnym lub obecność 

osoby  niepełnosprawnej  w  rodzinie  w  coraz  mniejszym  stopniu  jest 

powodem do wstydu. 

Rok 2005 2006 2007 I połowa 2008
Liczba rodzin 31 21 20 20
Liczba osób w rodzinach 158 108 86 92
Pomoc udzielona  przez  GOPS w Wierzbicy  dla  rodzin  dotkniętych długotrwałą 

chorobą
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Niepełnosprawność  uderza  w  emocjonalną  i  finansową  stronę 

rodziny.  Konieczne  jest  wtedy  zastosowanie  nieinstytucjonalnych, 

dostosowanych indywidualnie form pomocy. To właśnie rodzina podejmuje 

największy trud związany z opieką nad osobą niepełnosprawną, dlatego 

też  wymaga  wzmocnienia  i  należytego  wsparcia.  Sprzęt  umożliwiający 

normalne  funkcjonowanie  osobom  niepełnosprawnym  jest  zazwyczaj 

bardzo  drogi.  Bardzo  często  konieczne  staje  się  również  dostosowanie 

warunków  mieszkaniowych  do  potrzeb  osoby  niepełnosprawnej,  co 

również wiąże się z dużymi kosztami. Dostosowanie budynku do osób 

z największymi potrzebami oznacza łatwy dostęp dla wszystkich, w tym 

osób starszych, osób 

z wózkami dziecięcymi,  z  bagażem itp.  Problem dostępności  budynków 

użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo również jest 

kwestią niezwykle złożoną, wieloaspektową, angażującą wiele środowisk.

Trudności z adaptacją po opuszczeniu zakładu karnego

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  pomaga  również  osobom 

zwolnionym z  zakładów karnych.  Pomoc  ta  opiera  się  na  informacjach 

przesyłanych  przez  administrację  zakładu  karnego  do  ośrodka  pomocy 

społecznej. 

Rok 2005 2006 2007 I połowa 2008

Liczba rodzin 3 1 1 1

Liczba osób w rodzinach 12 3 3 1

Osoby zwolnione z zakładu karnego korzystające z pomocy GOPS w Wierzbicy

Więźniowie  po  wyjściu  na  wolność  niechętnie  szukają  pomocy  w 

jakichkolwiek  stacjonarnych  placówkach.  Boją  się  miejsc,  które  w 

jakikolwiek  sposób  –  choćby  na  krótki  czas  i  za  ich  zgodą  –  mogą 

ograniczać ich wolność. Skarżą się na nieufność i lęk wyrażany wobec nich 

przez  personel  tych  placówek  i  innych  klientów.  Mają  poczucie  bycia 
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gorszymi, innymi nie tylko z racji pobytów w zakładach karnych (często 

zauważalnych zewnętrznie 

w postaci tatuaży), ale również widocznych deficytów swoich umiejętności 

psychologicznych  i  społecznych.  Więźniowie  uzależnieni  od  alkoholu 

bardzo często nie  mają żadnego zaplecza sprzyjającego trzeźwieniu  po 

opuszczeniu  zakładu  karnego.  Pochodzą  ze  środowisk  o  znacznym 

poziomie patologii, w tym alkoholowej. Lata pobytu w zakładach karnych 

i  nadużywania alkoholu  często całkowicie  niszczą  ich relacje z  bliskimi. 

Czasami  nie  mają  żadnej  osoby  mogącej  stanowić  zdrowe  oparcie  w 

pierwszych  dniach  trzeźwienia  na  wolności.  Nie  można  zapominać,  że 

więźniowie  często  nie  mają  żadnego  zabezpieczenia  materialnego  po 

opuszczeniu zakładu karnego. Nie mają prawa do świadczeń emerytalnych 

i  rentowych  (brak  wymaganego  stażu  pracy)  ani  do  zasiłku  dla 

bezrobotnych.  Częstą trudnością pracy z byłymi więźniami jest różnica w 

akceptowanych systemach wartości  pacjentów i  terapeutów.  Akceptacja 

siły, agresji, krzywdy, przemocy, braku poszanowania praw innych ludzi to 

wartości, na których nie da się budować procesu resocjalizacji. Trudno w 

ogóle  mówić  o  resocjalizacji,  jeśli  u  klienta  nigdy  nie  zdążył  się 

ukształtować zdrowy, powszechnie aprobowany wzorzec wartości.

Mieszkańcy  Gminy  Wierzbica  są  zaniepokojeni  wzrastającą  ilością 

aktów przemocy oraz przestępczości. Dlatego też Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  podejmuje skoordynowane z wieloma instytucjami  działania, 

mające  na  celu  ułatwić  byłym  więźniom  przezwyciężenie  trudności  w 

przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Trudna młodzież

Trudna młodzież stanowi bardzo ważny problem społeczny. Poprzez 

to  pojęcie  rozumiemy młodych  ludzi,  którzy  zażywają  różnego  rodzaju 

używki,  są  odpowiedzialni  za  akty  wandalizmu na terenie  gminy,  mają 

trudności z komunikowaniem się z innymi ludźmi oraz często popadają w 

konflikty z prawem. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się 

w braku zainteresowania rozwojem dziecka ze strony rodziców, pogonią za 
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pieniędzmi,  brakiem należytych wzorców oraz w  bezradności  rozbitych 

rodzin.  Jest  jednak  druga,  znacznie  gorsza  strona,  którą  jest  brak 

alternatywy dla aktywności tych młodych ludzi. Przyczynami popadania w 

różnego rodzaju  konflikty  jest  brak konstruktywnych zajęć i  aktywnych 

form  spędzania  wolnego  czasu.  Niepokojące  jest  zjawisko  braku 

diagnostyki 

i rozwijania zainteresowań młodzieży. Odczuwa się dotkliwy brak środków 

finansowych na zapewnienie odpowiedniego zaplecza do rozwoju. 

Skutkami zaniedbania rozwoju młodzieży może być późniejszy brak 

odpowiednich autorytetów i wzorców, agresja, uzależnienia, zobojętnienie 

emocjonalne,  brak  szacunku  dla  rodziców  i  najbliższego  otoczenia, 

konflikty  z  prawem  zakończone  sankcjami  oraz  różnego  rodzaju  inne 

patologie. 

Gmina Wierzbica poprzez pomoc finansową uzyskaną z funduszy Unii 

Europejskiej  oraz  Programu Integracji  Społecznej  chce  wykorzystać  już 

istniejącą infrastrukturę w postaci Domów Ludowych, remiz oraz szkolnych 

boisk do rozwiązania problemu trudnej młodzieży. Konieczny jest jednak 

remont  tych  obiektów,  zakupienie  odpowiedniego  wyposażenia  oraz 

zatrudnienie instruktorów kulturalno-oświatowych oraz sportowych.

Dobrym sposobem na rozwiązanie  problemów z trudną młodzieżą 

może być również uruchomienie wolontariatu na terenie gminy. Aktywność 

tego rodzaju pozwoli zdobyć młodym ludziom coś znacznie cenniejszego 

niż  pieniądze,  mianowicie  wiedzę  oraz  umiejętności.  Ułatwi  im  również 

komunikowanie się z otoczeniem, wpoi prawidłowe wartości oraz stworzy 

przestrzeń do emocjonalnego rozwoju i realizowania ich zainteresowań.

Brak zbytu produktów rolnych

Rolnictwo jest sektorem w którym znajduje zatrudnienie największa 

ilość mieszkańców gminy. 87,7 % terytorium gminy stanowią użytki rolne. 

Brak zbytu produktów rolnych, niedostosowanie się do wymogów rynku 

oraz niewystarczająca znajomość podstawowych zasad ekonomicznych są 

podstawowymi  zagrożeniami  dla  rozwoju  rolnictwa  na  terenie  Gminy 
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Wierzbica.  Najważniejszymi  problemami  są  niskie  ceny  skupu,  wysokie 

koszty  środków  ochrony  roślin  oraz  niska  konkurencyjność  lokalnych 

gospodarstw.  Wszystko  to  skutkuje  nieopłacalnością  produkcji,  a  w 

najlepszym  przypadku  niską  dochodowością.  Rynek  produktów  rolnych 

jest  niestabilny,  a  na  terenie  gminy  nie  ma  żadnych  organizacji 

producenckich,  które mogłyby przeciwdziałać tej  niestabilności.  Ponadto 

na  terenie  gminy  występuje  duże  rozdrobnienie  gospodarstw  (średnia 

powierzchnia gospodarstwa w gminie nie przekracza 5 ha), co nie sprzyja 

wprowadzaniu mechanizacji i specjalizacji produkcji rolnej. Rolnicy mogą 

jednak liczyć na pomoc instytucji, które działają na szczeblu powiatowym i 

wojewódzkim,  w  tym:  Powiatowego  Centrum  Doradztwa  Rolniczego, 

Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji 

Rolnictwa.  Siedziba  PCDR,  podobnie  jak  regionalne  oddziały  dwóch 

ostatnich  instytucji,  znajduje  się  w  Radomiu.  Działalność  wyżej 

wymienionych  instytucji  skupia  się  na  niesieniu  rolnikom  szeroko 

rozumianej  pomocy  w  unowocześnianiu  ich  gospodarstw,  objaśnianiu 

rozwiązań prawnych, analizowaniu sytuacji rynkowej oraz na podnoszeniu 

świadomości  ekonomicznej  i  ekologicznej  poprzez  różnego  rodzaju 

szkolenia. 

Brak kompleksowej opieki medycznej 

Brak opieki medycznej na odpowiednim poziomie jest problemem z 

którym borykają  się  również  mieszkańcy  Gminy  Wierzbica.  Na  terenie 

Gminy funkcjonuje  Ośrodek Zdrowia,  jednak mieszkańcy pozbawieni  są 

specjalistycznej opieki medycznej, w tym opieki kardiologa oraz internisty. 

W  samym  ośrodku  odczuwalny  jest  brak  pomieszczeń  spełniających 

wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia. Niedoceniona pozostaje również 

profilaktyka na którą przeznacza się niewystarczające środki  finansowe. 

Na  chwilę  obecną  nie  ma  również  możliwości  zapewnienia  pacjentom 

całodobowej  opieki  lekarskiej  oraz  stworzenia  punktu  ratownictwa 

medycznego.  Ponadto  problemy  stanowią  również:  daleki  dojazd  do 

Ośrodka Zdrowia dla części mieszkańców gminy, długi okres oczekiwania 
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na  wizyty  u  specjalistów,  wysoki  koszt  prywatnych  usług  medycznych. 

Wszystko to powoduje wzrost wskaźników zachorowań i umieralności na 

terenie  gminy.  W celu  rozwiązania  problemu  konieczne  jest  ułatwienie 

mieszkańcom  dostępu  do  usług  medycznych,  podpisanie  lepszych 

kontraktów z NFZ oraz sprowadzenie nowych lekarzy i zachęcanie ich do 

prowadzenia  prywatnej  działalności  w  celu  wykorzystania  mechanizmu 

konkurencji do zmniejszenia kosztów leczenia.

Emigracja młodych ludzi

Niechęć  młodych  ludzi do  pozostawania  w  swoich 

rodzinnych  stronach, spowodowana  brakiem 

perspektyw zawodowych, jest kolejnym  poważnym 

problemem społecznym. Polacy,  jako obywatele Unii  Europejskiej,  mają 

prawo  podejmowania  pracy  w  pozostałych  państwach  członkowskich 

Wspólnoty. Jest to dla nich doskonała szansa na podniesienie kwalifikacji 

zawodowych,  ale  i  duże  zagrożenie  dla  obszarów  słabiej  rozwiniętych 

powodowane odpływem ludzi młodych i wykształconych. 

Najważniejszym  zadaniem  gminy  jest  zapewnienie  rozwoju 

przedsiębiorczości,  przeprowadzanie  szkoleń  i  uatrakcyjnianie 

miejscowości znajdujących się na jej terenie w celu  przekonania młodych 

ludzi, że warto budować tu swoją przyszłość.
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Jak  widać  powyżej  w  ciągu  kilku  ostatnich  lat  liczba  osób,  które 

wymeldowały się z terenu Gminy Wierzbica, rok w rok przewyższała liczbę 

osób, które na jej obszarze się zameldowały. Różnice między wskaźnikami 

nie pozwalają wskazać na jednakowy trend zmian, ale niepokojący jest 

fakt, że co roku saldo migracji jest ujemne. 
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Część II. Pomoc społeczna i rozwiązywanie problemów 
społecznych

Rozdział I. Zadania

Zasady  pomocy  społecznej  określane  są  na  podstawie  ustawy o 

pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.   (Dz. U z 2 lipca 2008 r. Nr 

115 poz. 728 - tekst jednolity ).

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie pomoc społeczna umożliwia 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie 

sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Wspiera  ich  w  wysiłkach  zmierzających  do  zaspokojenia  niezbędnych 

potrzeb  i  umożliwia  im  życie  w  warunkach  odpowiadających  godności 

człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym 

sytuacjom  życiowym  przez  podejmowanie  działań  zmierzających  do 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Pomoc  społeczną  organizują  organy  administracji  rządowej  (minister 

właściwy  do  spraw  zabezpieczenia  społecznego,  wojewodowie)  i 

samorządowej  (marszałkowie  województw,  starostowie  na  poziomie 

powiatów oraz wójtowie,  burmistrzowie (prezydenci  miast)  na poziomie 

gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie 

partnerstwa,  z  organizacjami  społecznymi  i  pozarządowymi,  Kościołem 

Katolickim,  innymi  kościołami,  związkami  wyznaniowymi  oraz  osobami 

fizycznymi i prawnymi. 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z 

pomocy społecznej;

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
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6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1)  opracowanie  i  realizacja  gminnej  strategii  rozwiązywania  problemów 

społecznych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  programów  pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, 

których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i  wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie  wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na 

świadczenia  zdrowotne  osobom  bezdomnym  oraz  innym  osobom 

niemającym  dochodu  i  możliwości  uzyskania  świadczeń  na  podstawie 

przepisów  o powszechnym  ubezpieczeniu  w  Narodowym  Funduszu 

Zdrowia;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9) opłacanie składek na ubezpieczenia  emerytalne i  rentowe za osobę, 

która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania 

bezpośredniej,  osobistej  opieki  nad  długotrwale  lub  ciężko  chorym 

członkiem rodziny  oraz  wspólnie  niezamieszkującymi  matką,  ojcem lub 

rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11)  organizowanie  i  świadczenie  usług  opiekuńczych,  w  tym 

specjalistycznych,  w  miejscu  zamieszkania,  z  wyłączeniem 

specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami 

psychicznymi;

12)  prowadzenie  i  zapewnienie  miejsc  w  placówkach  opiekuńczo-

wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
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13)  tworzenie  gminnego  systemu  profilaktyki  i  opieki  nad  dzieckiem  i 

rodziną;

14) dożywianie dzieci;

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za 

pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego;

17) sporządzanie sprawozdawczości  oraz przekazywanie jej  właściwemu 

wojewodzie,  również w wersji  elektronicznej,  z  zastosowaniem systemu 

informatycznego;

18)  utworzenie  i  utrzymywanie  ośrodka  pomocy  społecznej,  w  tym 

zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do zadań własnych gminy należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w 

formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3)  prowadzenie  i  zapewnienie  miejsc  w  domach  pomocy  społecznej  i 

ośrodkach  wsparcia  o  zasięgu  gminnym oraz  kierowanie  do  nich  osób 

wymagających opieki;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających 

z rozeznanych potrzeb gminy,  w tym tworzenie i  realizacja  programów 

osłonowych;

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania 

ofert pracy oraz informacji  o wolnych miejscach pracy, upowszechniania 

informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych 

przez gminę należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

2)  opłacanie  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określonych  w 

przepisach  o  powszechnym  ubezpieczeniu  w  Narodowym  Funduszu 

Zdrowia;
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3)  organizowanie i  świadczenie  specjalistycznych usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) przyznawanie i  wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie  wydatków 

związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

5)  prowadzenie  i  rozwój  infrastruktury  środowiskowych  domów 

samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6)  realizacja  zadań  wynikających  z  rządowych  programów  pomocy 

społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup 

społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

7)  przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  celowych,  a  także  udzielanie 

schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;

8)  przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  celowych,  a  także  udzielanie 

schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali 

zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej 

lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia.

2.  Pomoc  w formie  pieniężnej  w celu  ekonomicznego  usamodzielnienia 

może  być  przyznana  w  formie  jednorazowego  zasiłku  celowego  lub 

nieoprocentowanej pożyczki.

3. Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się 

w umowie z gminą.

4. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się 

to do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.

5.  Pomoc  w  formie  rzeczowej  w  celu  ekonomicznego  usamodzielnienia 

następuje  przez  udostępnienie  maszyn  i  narzędzi  pracy  stwarzających 

możliwość  zorganizowania  własnego  warsztatu  pracy  oraz  urządzeń 

ułatwiających pracę niepełnosprawnym.

6.  Przedmioty,  o  których  mowa  w  punkcie  5,  są  udostępniane  na 

podstawie umowy użyczenia.

7. Podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na 

ekonomiczne usamodzielnienie  może być uchylanie  się  przez osobę lub 
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rodzinę  ubiegającą  się  o  pomoc  od  podjęcia  odpowiedniej  pracy  w 

rozumieniu  przepisów o zatrudnieniu  i  przeciwdziałaniu  bezrobociu albo 

poddania się przeszkoleniu zawodowemu.

8. Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli 

osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego 

źródła.

9. W sprawach,  o których mowa w punktach 1-8, gmina współdziała z 

powiatowym urzędem pracy.

10. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość oraz szczegółowe 

warunki i tryb przyznawania i  zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie.

Budżet

Bieżące  funkcjonowanie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 

zapewniają środki finansowe pochodzące z budżetu gminy i państwa.

Misja polityki społecznej w Gminie Wierzbica

Przedmiotem  zainteresowania  polityki  społecznej  są  przede 

wszystkim potrzeby, ich rodzaje, stan i sposób zaspokajania z punktu jej 

celu  generalnego,  jakim  jest  postęp  społeczny,  rozumiany  jako  ciąg 

pozytywnych  zmian  społecznych.  Polityka  społeczna  gminy  dotyczy 

wszystkich  grup  społecznych.  Ma  za  zadanie  doprowadzić  do  takiego 

stanu,  w  którym  całe  społeczeństwo  będzie  funkcjonować  sprawnie  i 

efektywnie.  Gmina  Wierzbica  jest  gotowa  na  przyjęcie  większej 

odpowiedzialności  za  swoją  politykę  społeczną,  czego  owocem  jest  ta 

Strategia.  Obecne  trudności  z  jakimi  borykają  się  mieszkańcy  gminy 

przeobraziły  się  z  problemów  w  wyzwania.  Wyzwania,  których  władze 

Gminy Wierzbica nie boją się podjąć.
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Wizja rozwoju społecznego Gminy Wierzbica

Gmina  Wierzbica  stanie  się  miejscem  bezpiecznym,  z 

rozwiniętą  infrastrukturą,  służbą  zdrowia,  bazą  oświatową  i 

komunikacją.  Powstanie  cementownia,  która  znacznie  pobudzi 

lokalny  rynek  pracy,  pojawią  się  inwestorzy,  a  bezrobocie 

zmaleje. Pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczane na 

dalszy rozwój gminy: zostaną wybudowane hale, basen, drogi i 

chodniki, ścieżki i szlaki rowerowe. Skutkiem tego będzie wzrost 

standardu  życia  mieszkańców  gminy.  Konieczne  stanie  się 

uczynienie  z  niej  bardziej  atrakcyjnego  miejsca,  m.in.  poprzez 

wybudowanie  nowych  kolorowych  bloków  i  pomalowanie 

starych,  wybudowanie  domków  jednorodzinnych,  remont 

budynków użyteczności publicznej. W każdej miejscowości będą 

świetnie wyposażone świetlice i place zabaw dla dzieci. W dalszej 

perspektywie pojawiły się również plany zbudowania kanalizacji i 

oświetlenia  w  każdej  miejscowości  gminy  oraz  wykorzystania 

alternatywnych  źródeł  energii.  W  przyszłości  w  naszej  gminie 

powstać  mają  również  park,  kino,  teatr,  kręgielnia,  korty 

tenisowe, siłownia, stadnina koni oraz kafejki internetowe. 
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Rozdział II. Cele i zadania

Zespół  ds.  Opracowania  „Strategii  Rozwiązywania  Problemów 

Społecznych” zawarł swoje propozycje w pięciu blokach tematycznych:

• Rodzina i jej problemy

• Edukacja, kultura i rekreacja

• Zdrowie i pomoc społeczna

• Infrastruktura i bezpieczeństwo mieszkańców

• Lokalna gospodarka i rynek pracy

I.  Rodzina i jej problemy

CEL  STRATEGICZNY:  Gmina  Wierzbica  zapewnia  rodzinom  wysoki 

stopień  zaspokojenia  potrzeb  ludzkich  i  pomoc  w  trudnych  sytuacjach 

rodzinnych.

I. CEL OPERACYJNY: Doskonalenie współpracy instytucji działających na 

rzecz rodziny.

ZADANIA:

1. Opracowanie  systemu  obiegu  informacji  między  instytucjami 

zaangażowanymi  w  działania  na  rzecz  rodziny  (Gminny  Ośrodek 

Pomocy  Społecznej,  Kościół,  placówki  oświaty,  organizacje 

pozarządowe).

2. Opracowanie  systemu  wczesnego  ostrzegania  o  zagrożeniach  i 

osobach potrzebujących wsparcia i pomocy.

3. Organizacja  szkoleń,  spotkań  i  wymiana  doświadczeń  między 

przedstawicielami  różnych  instytucji  działających  na  rzecz 

rozwiązywania problemów rodziny.

II. CEL OPERACYJNY: Rozwiązywanie problemów dotyczących rodziny.

ZADANIA:

1. Stworzenie  poradnictwa  i  edukacji  dla  rodzin  w  celu  rozpoznania 

zagrożeń i uzależnień dzieci i młodzieży.
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2. Organizowanie na terenie placówek oświatowych zajęć edukacyjnych 

wspomagających  wiedzę  rodziców  na  temat  rozwoju  dzieci  i 

młodzieży (pedagogizacja rodziców).

3. Tworzenie  systemu  wsparcia  i  edukacji  dla  rodzin  zagrożonych 

uzależnieniami i przemocą.

4. Rozwijanie  systemu  wsparcia  i  edukacji  dla  rodzin  w  kryzysie 

psycho-emocjonalnym  i  wychowawczym  (oświata 

socjoterapeutyczna).

5. Zatrudnienie  specjalistów  w  zakresie  poradnictwa  rodzinnego  i 

młodzieżowego w placówkach oświatowych.

III.  CEL  OPERACYJNY:  Działania  na  rzecz  usamodzielnienia 

mieszkańców gminy.

ZADANIA:

1. Doradztwo merytoryczne udzielane w zakresie rozpoczęcia własnej 

działalności gospodarczej.

2. Opracowanie  i  wdrożenie  systemu  zachęt  dla  lokalnych 

przedsiębiorców oraz inwestorów zewnętrznych.

3. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

4. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości.

5. Tworzenie i wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu.

6. Wspomaganie  rozwoju  zakładów  produkcyjno-usługowych  i 

budowlanych.

7. Organizowanie  robót  publicznych  i  prac  interwencyjnych  dla  osób 

pozbawionych zatrudnienia.

8. Opracowanie  i  wdrożenie  programu  aktywizacji  zawodowej 

mieszkańców gminy.

9. Przekwalifikowania  kadry  pracowniczej  poprzez  szkolenia,  kursy, 

warsztaty.

10.Tworzenie nowych miejsc pracy przy udziale jednorazowych dotacji 

na  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej  małej  i  średniej 

przedsiębiorczości w gminie.
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11.Promowanie  wśród  rolników  nowych  technologii  i  sposobów 

poprawiających jakość upraw.

12.Dywersyfikacja upraw warzywniczych i sadowniczych oraz surowców 

do produkcji biopaliw.

13.Pomoc doradcza i informacyjna dla rolników aplikujących po środki 

finansowe z Unii Europejskiej i inne źródła finansowania.

14.Promowanie kas samopomocowych.

15.Promowanie wymiany barterowej.

II. Edukacja, kultura i rekreacja

CEL STRATEGICZNY: Gmina Wierzbica  jest  atrakcyjnym miejscem dla 

mieszkańców  i  turystów,  zaspakajającym  potrzeby  ludzkie  w  zakresie 

edukacji, kultury i rekreacji.

I. CEL OPERACYJNY: Poprawa systemu edukacji na obszarze gminy.

ZADANIA:

1. Objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci w wieku 3-6 

lat z terenu gminy.

2. Modernizacja  placówek  oświatowych,  doposażenie  w  sprzęt 

dydaktyczny (tworzenie specjalistycznych pracowni).

3. Wspieranie działalności kół zainteresowań w szkołach i innych form 

edukacji nieformalnej w szkołach i przedszkolach.

4. Wdrożenie  systemu  kształcenia  ustawicznego  dla  dorosłych  na 

terenie gminy (kursy doszkalające i zawodowe).

5. Opracowanie i wdrożenie systemu stypendialnego dla uzdolnionych 

dzieci i młodzieży.

6. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną i 

animatorów.

7. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie komunikacji społecznej.

II. CEL OPERACYJNY: Rozwój i upowszechnianie kultury w społeczności 

lokalnej.

58



ZADANIA: 

1. Wybudowanie  nowych  i  modernizacja  istniejących  świetlic 

środowiskowych  z  odpowiednią  bazą  (komputer,  różnego  rodzaju 

gry, itp.).

2. Zatrudnienie specjalistów, np. animatorów kultury.

3. Zaadaptowanie istniejących budynków (remiz i szkół).

4. Utworzenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

5. Kontynuacja i innowacja gminnego kalendarza imprez kulturalnych i 

sportowych. Szeroka promocja z wykorzystaniem mediów.

6. Spotkania ze znanymi ludźmi sztuki, literatury i polityki.

7. Wspieranie  i  promowanie  twórców  ludowych  przez  organizację 

imprez.

8. Organizacja  pokazów  i  kursów,  np.  szydełkowania,  malarstwa, 

rzeźbiarstwa, gry na instrumentach lub zdrowego odżywiania.

9. Działania zmierzające do ożywienia czytelnictwa wśród mieszkańców 

Gminy Wierzbica.

III.  CEL OPERACYJNY:  Rozwój  usług sportowych i  rekreacyjnych  dla 

mieszkańców.

ZADANIA:

1. Budowa,  rozbudowa  i  modernizacja  obiektów  sportowych  i 

rekreacyjnych (hale sportowe, boiska, itp.).

2. Rozwój  zaplecza turystycznego poprzez stworzenie ognisk atrakcji 

(np. gier terenowych).

3. Produkcja pamiątek związanych z regionem.

4. Zainstalowanie  gminnych  tablic  informacyjnych  w  najbardziej 

uczęszczanych przez mieszkańców i turystów miejscach.

5. Organizacja  punktów  informacji  turystycznej  i  portalu  informacji 

turystycznej (ulotki promocyjne).

6. Popularyzacja  mało  rozpowszechnionych  dyscyplin  sportowych  w 

stosunku  do  których  istnieją  na  terenie  gminy  dobre  warunki  do 

uprawiania (np. biegi na orientację, nordic walking, itp.).
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7. Opracowanie  koncepcji  wykorzystania  obiektów  sportowych  z 

możliwością bezpłatnego korzystania z nich.

8. Organizowanie  turniejów  sportowych  (np.  międzyszkolnych  i 

międzysołeckich).

9. Upowszechnianie aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego 

czasu przez dzieci i młodzież.

10.Tworzenie gospodarstw agroturystycznych. 

11.Tworzenie  bezpiecznych  placów  zabaw  i  wyposażenie  ich  w 

urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe. 

IV. CEL OPERACYJNY: Podnoszenie świadomości wiedzy o regionie.

ZADANIA: 

1. Organizowanie turniejów wiedzy o regionie.

2. Organizowanie warsztatów regionalizmu.

3. Organizowanie wystaw i festynów promujących wiedzę o regionie.

4. Opracowanie cyklu wycieczek krajoznawczych.

III.  Zdrowie i pomoc społeczna

CEL STRATEGICZNY: Gmina Wierzbica  zapewnia  mieszkańcom wysoki 

poziom usług medycznych i wysoki stopień zaspokojenia potrzeb ludzi.

I. CEL OPERACYJNY: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców.

ZADANIA:

1. Rozszerzenie działalności  specjalistycznej przez pozyskanie lekarzy 

specjalistów: neurologa, kardiologa, okulisty i ginekologa.

2. Prowadzenie  akcji  profilaktycznych  dla  pacjentów,  np.  białych 

niedziel.

3. Utworzenie Centrum Rehabilitacji Medycznej.

4. Wyposażenie  gabinetu stomatologicznego  w specjalistyczny sprzęt 

medyczny.

5. Wprowadzenie  w  ośrodkach  zdrowia  systemu  informatycznej 

rejestracji pacjentów.
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6. Lepsza organizacja i realizacja zadań służby zdrowia.

7. Usprawnienie obsługi pacjentów placówek służby zdrowia.

8. Koordynacja poradnictwa, leczenia i profilaktyki.

9. Pozyskanie dodatkowych środków na potrzeby służby zdrowia.

10.Rozbudowa ośrodka zdrowia w Wierzbicy.

II.  CEL  OPERACYJNY: Poprawa  zaspokojenia  potrzeb  wyżywienia  i 

schronienia,  stanu  zabezpieczenia  materialnego  oraz  opieki  i  pomocy 

społecznej.

ZADANIA:

1. Zorganizowanie na terenie gminy domu dziennego pobytu.

2. Zorganizowanie na terenie gminy dowozu posiłków.

3. Zorganizowanie gabinetu rehabilitacyjnego dla osób starszych.

4. Organizacja usług opiekuńczych.

5. Udostępnienie  w  popołudniowych  godzinach  szkolnych  świetlic 

socjoterapeutycznych.

6. Uruchomienie  form  wsparcia  rodziny  opartych  na  współdziałaniu 

regulowanym w odpowiednich aktach prawnych.

7. Usprawnienie  systemu  przepływu  informacji  między  jednostkami 

odpowiadającymi za politykę społeczną.

8. Opracowanie  i  wdrażanie  kursów przedsiębiorczości  dla  młodzieży 

gimnazjalnej.

9. Kontynuowanie działań z zakresu pomocy dla osób potrzebujących 

wsparcia.

10.Dalsze prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych.

11.Akcje  informacyjne  z  zakresu  przeciwdziałania  uzależnieniom  i 

patologiom wśród dzieci i młodzieży.

12.Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z 

rodzin patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

13.Uruchomienie prac społecznych i innych form wsparcia opartych na 

współdziałaniu regulowanym odpowiednim aktem prawnym.

14.Przeciwdziałanie  uzależnieniu  świadczeniobiorców  od  instytucji 

pomocy społecznej.
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15.Rozwiązywanie problemów związanych z bezrobociem systemowo, 

z uwzględnieniem pomocy dla rodziny bezrobotnego.

16.Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

17.Zmniejszenie stopnia marginalizacji niektórych grup społecznych.

18.Zapobieganie pogłębianiu się niekorzystnych trendów pojawiających 

się na rynku pracy.

19.Promowanie rozwoju wolontariatu wśród mieszkańców gminy.

20.Organizowanie  konkursów  na  najlepsze  projekty  dotyczące 

zwiększenia efektywności pomocy społecznej oraz na rozwiązywanie 

problemów społecznych.

IV. Infrastruktura
 

CEL  STRATEGICZNY: Gmina  Wierzbica  wspiera  mieszkańców  w  ich 

aktywnym działaniu na rzecz podejmowania inicjatyw gospodarczych oraz 

zapewnia im opiekę i bezpieczeństwo.

I.  CEL  OPERACYJNY:  Przełamywanie  stereotypów,  barier,  złych 

nawyków i przyzwyczajeń  oraz wzmacnianie więzi społecznych.

ZADANIA:

1. Zaktywizowanie  mieszkańców  w  celu  wzmocnienia  zaplecza 

finansowego i materialnego.

2. Pobudzanie inicjatyw społecznych.

3. Rozwój organizacji pozarządowych.

4. Pozyskiwanie  animatorów  wspomagających  rozwój  oddolnych 

inicjatyw społecznych.

5. Podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów ludowych.

6. Promowanie inicjatyw mieszkańców.

II. CEL OPERACYJNY: Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców.

ZADANIA:

1. Modernizacja  niebezpiecznych  odcinków  dróg.  Poziome  i  pionowe 

oznakowanie dróg.
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2. Budowa  chodników  dla  pieszych  dostosowanych  dla  osób 

niepełnosprawnych.

3. Dokonanie przeglądów oraz wykonanie napraw i modernizacji. 

4. Przeprowadzenie wycinki drzew ograniczających widoczność w ruchu 

drogowym.

5. Wykonanie przeglądu drożności rowów i przepustów przydrożnych.

6. Uświadamianie  społeczeństwa  w  zakresie  przeciwdziałania 

zagrożeniom kryzysowym.

7. Rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury  służącej  ochronie 

środowiska (sieć wodociągowa, kanalizacja i oczyszczalnia ścieków).

V. Lokalna gospodarka i rynek pracy

CEL  STRATEGICZNY: Promowanie  zrównoważonego  rozwoju  lokalnej 

gospodarki i zwiększenie zatrudnienia wśród mieszkańców gminy.

I.  CEL  OPERACYJNY: Zwiększenie  wydajności  i  atrakcyjności  lokalnej 

gospodarki.

ZADANIA:

1. Zaplanowanie i realizacja inwestycji infrastrukturalnych.

2. Uzyskanie  środków  z  Unii  Europejskiej  na  wdrażanie  nowych 

technologii.

3. Wykorzystanie potencjału pobliskich ośrodków naukowo-badawczych 

(np. w Radomiu).

4. Intensyfikacja współpracy gospodarczej w regionie.

5. Wspieranie inicjatyw aktywności gospodarczej w regionie.

6. Rozbudowanie  systemu  partnerstwa  i  współpracy  między 

samorządem  lokalnym  a  organizacjami  przedsiębiorców  oraz 

organizacjami pozarządowymi.

7. Wspieranie  polityki  strukturalnej  państwa  wobec  rolnictwa  i 

obszarów wiejskich.

8. Zwiększenie dopływu kapitału zagranicznego na obszar gminy.
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9. Tworzenie zintegrowanych programów rozwoju.

II.  CEL  OPERACYJNY: Stymulowanie  lokalnego  rynku  pracy  i  wzrost 

konkurencyjności mieszkańców gminy na zewnętrznych rynkach pracy.

ZADANIA:

1. Podniesienie  poziomu wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych oraz 

rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy.

2. Utworzenie  nowych  miejsc  pracy  przy  projektach  finansowanych 

przez środki z budżetu państwa i gminy.

3. Tworzenie  środowiska  przyjaznego  dla  przedsiębiorczości  poprzez 

rozwój instytucji związanych z biznesem.

4. Stała  współpraca  z  Urzędem  Pracy  oraz  innymi  instytucjami 

działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej.

5. Pomoc dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy.

6. Inicjowanie działań na rzecz dostosowywania kierunków kształcenia i 

dokształcania do potrzeb rynku pracy.

7. Organizowanie  robót  publicznych,  prac  interwencyjnych  oraz  prac 

społecznie użytecznych.

8. Inicjowanie i wspieranie grup samopomocowych.

9. Organizowanie konkursów na najlepszy pomysł na biznes.

10.Udzielanie  pomocy  finansowej  i  zróżnicowanie  form  pomocy 

adresowanych  do  bezrobotnych  zgodnie  z  zasadą  indywidualizacji 

procesu pomagania.

W  przypadku  wystąpienia  nowych  problemów  lub  nadmiernego 

rozwinięcia starych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie 

prawo do rozważenia wszelkich rozwiązań niewymienionych w niniejszej 

strategii,  dzięki  którym  możliwe  byłoby  szybkie  i  efektywne 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom jakie te problemy wywołają.
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Zarządzanie realizacją strategii

Wdrożenie  propozycji  zawartych  w niniejszej  strategii  uzależnione 

jest  przede  wszystkim  od  współpracy  wszystkich  członków  lokalnej 

społeczności oraz instytucji związanych z polityką społeczną. Efektywność 

podjętej  współpracy  uzależniona  będzie  od  czynników  subiektywnych, 

takich jak: wybór celów strategicznych i  operacyjnych,  podjęcie  decyzji 

wykonawczych,  monitoring  sposobu  wykonywania  decyzji  oraz  kontrola 

efektów  podjętych  działań.  Kluczowe  znaczenie  mają  jednak  również 

czynniki  obiektywne, niezależne od wyżej wymienionych podmiotów. Do 

tych czynników zaliczyć można: koniunkturę gospodarczą, zmianę polityki 

państwa, zdarzenia losowe (np. powódź) oraz zmiany zasad finansowania 

struktur samorządowych. 

Zadania  zaproponowane  w  niniejszej  Strategii  znajdują  się  w 

kompetencjach  kilku  podmiotów,  dlatego  też  bardzo  ważne  jest 

uregulowanie kwestii organizacyjnych, w tym podział obowiązków. Ma to 

szczególne znaczenie w przypadku pozyskiwania funduszy strukturalnych z 

Unii Europejskiej. Bardzo ważne jest wydzielenie odpowiednich stanowisk 

w instytucjach polityki społecznej, których zadaniem byłaby koordynacja 

oraz monitorowanie procesu wdrażania poszczególnych założeń strategii. 

              Wiodące problemy 
Instytucja odpowiedzialna 
za ich rozwiązywanie

Bezrobocie
Powiatowy  Urząd  Pracy, 
Urząd  Gminy,  Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej

Uzależnienia 
Gminny  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej, kluby AA

Trudna młodzież
Urząd Gminy, Szkoły, Policja, 
kluby sportowe

Ubóstwo rodzin GOPS, CARITAS

Emigracja młodych ludzi Urząd Gminy, Szkoły

Brak zbytu produktów rolnych
Ośrodek  Doradztwa 
Rolniczego
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Brak  opieki  nad  osobami 
starszymi

GOPS, Ośrodek Zdrowia

Brak  kompleksowej  opieki 
medycznej

Ośrodek  Zdrowia,  Wójt 
Gminy,  pielęgniarki 
środowiskowe

Niepełnosprawność  i 
długotrwałe  lub  ciężkie 
choroby

GOPS, Stowarzyszenie „Nieść 
Nadzieję” przy WTZ CARITAS

Brak  infrastruktury  (drogi, 
ścieżki  rowerowe,  mieszkania 
komunalne,  kanalizacja, 
wodociągi,  obwodnica,  place 
zabaw, świetlice, boiska)

Urząd  Gminy,  Powiat, 
Województwo

Kontrola zadań zapisanych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych  Gminy  Wierzbica  polegać  będzie  na  ocenie 

realizowanych zapisów dokumentu oraz jego aktualizacji. Poprawne 

realizowanie  zadań  zaowocuje  osiągnięciem  celów  średniookresowych 

(operacyjnych) i długookresowych (strategicznych). Osoby odpowiedzialne 

za opracowanie niniejszej strategii powinny spotykać się co pewien czas, w 

celu  zapoznania  się  z  efektami  wdrażania  strategii  oraz  wskazania 

ewentualnych błędów i uchybień. Pierwsze takie spotkanie powinno odbyć 

się na początku 2009 r. i w efekcie doprowadzić do priorytetyzacji zadań 

do  realizacji.  Proces  wyboru  najważniejszych  projektów  powinien 

przebiegać  na  podstawie  jasno  i  precyzyjnie  określonych  kryteriów. 

Szczególnie  duży  nacisk  należy  położyć  na  pilność  zadania, 

długotrwałość  pożytków,  zgodność  z  tendencjami  społecznymi, 

zakres  podmiotowy  (powszechność  oddziaływania)  i  stopień 

przygotowania do działania, w tym dostępność funduszy na jego 

realizację. Dla ułatwienia oceny sytuacji konieczne będzie wprowadzenie 

skali  punktowej  (np.  od  1  do  10).  Każde  zadanie  zostanie  następnie 

przypisane do jednej z trzech kategorii pilności:

• zadania najważniejsze – takie, które zdobyły najwięcej punktów, są 

konieczne,  przygotowane  do  realizacji  i  najbardziej  pożądane  z 

punktu widzenia mieszkańców gminy,
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• zadania ważne  –  to takie, które zdobyły, co najmniej 40% punktów 

i są jeszcze niedoprecyzowane lub nie wymagają natychmiastowej 

realizacji,

• zadania  pozostałe  –  to  zadania,  których  realizacja  wymaga 

odpowiedniego przygotowania i może zostać odłożona na później.

Przegląd i aktualizacja Strategii

Przeglądy  strategii  powinny  być  realizowane  cyklicznie,  zaś  jej 

aktualizacja  będzie  podejmowana  w  drodze  uchwały  Rady  Gminy.  Na 

corocznych spotkaniach następować będzie dalsza priorytetyzacja zadań 

do  realizacji  na  kolejne  lata.  Przy  okazji  tych  spotkań  możliwe  będzie 

przeprowadzanie  aktualizacji  Strategii,  co  przyczyni  się  do  lepszego 

przystosowania  jej  do  nowych  oczekiwań  społeczności  lokalnej  oraz 

określonych  grup  społecznych.  Dzięki  temu  możliwe  będzie  również 

uwzględnienie zmieniających się czynników zewnętrznych, takich jak nowe 

uregulowania prawne, aktualna sytuacja społeczno-ekonomiczna, czy też 

nowe możliwości  pozyskiwania  środków finansowych.  Rozwój  programu 

strategicznego  planowania  pozwoli  aktywnym  społecznie  mieszkańcom 

zdobyć  doświadczenia,  które  z  kolei  przyczynią  się  do  zwiększenia 

efektywności oraz rozszerzenia zakresu udzielanej pomocy społecznej. Na 

koniec  każdego  spotkania  sporządzane  będzie  sprawozdanie,  w którym 

wskazane zostaną dalsze kierunki działania oraz osoby/instytucje za nie 

odpowiedzialne.

Monitorowanie Strategii

Zadaniem  monitoringu  jest  zapewnienie  zgodności  osiągniętych 

efektów  końcowych  z  wcześniej  przygotowanymi  założeniami.  Dobrze 

funkcjonujący  monitoring  pozwoli  na  wcześniejsze  wykrycie  i  usunięcie 

zagrożeń związanych z prawidłowym realizowaniem Strategii.  Instytucje 

na których spoczął obowiązek realizowania konkretnych zadań, powinny 

przygotować  sprawozdania  ze  swojej  działalności,  które  następnie 

zostałyby  przekazane  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej. 
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Pracownicy Ośrodka powinni zapoznać się ze sprawozdaniami oraz ocenić 

efektywność podjętych działań, pod kątem zadań realizowanych w roku 

poprzednim  oraz  realizowanych  obecnie.  Pozwoli  to  na  sprawną 

identyfikację problemów, które ograniczyły lub też uniemożliwiły realizację 

wyznaczonych  zadań.  Na  tym  etapie  zostaną  również  zaproponowane 

niezbędne  korekty.  W  ten  sposób  zachowana  zostanie  ciągłość  i 

efektywność  podejmowanych  inicjatyw.  Elementem  nierozerwalnie 

związanym  z  monitoringiem  jest  ewaluacja  procesów  realizacyjnych. 

Ewaluacja  to systematyczne badanie  wartości  zaproponowanych działań 

strategicznych  w celu  ich  lepszego  zrozumienia  i  usprawnienia.  Przede 

wszystkim oceniana  jest  trafność  podjętych  działań,  trwałość  procesów 

rozwojowych  oraz  to  w  jakim  stopniu  strategia  przyczyniła  się  do 

polepszenia sytuacji społeczno-gospodarczej mieszkańców gminy. 

Wskaźniki monitoringu

Obszar interwencji Produkt Rezultat Oddziaływanie

Rodzina i jej problemy

Pomoc dla osób

w tym:

• szkolenia

• doradztwo

• pomoc społeczna

• działania zintegrowane

• lokalne inicjatywy

• ilość 
beneficjentów

• ilość 
projektów

• jakość usług

• ilość rodzin 
korzystającyc
h z pomocy

• wskaźnik 
satysfakcji 
beneficjentów

• ilość 
powstałych 
stowarzyszeń 
i organizacji 
partnerskich

• liczba 
zatrudnionych 
specjalistów

• ocena stopnia 
zintegrowania 
społeczeństw
a

• powszechność 
świadczeń

• trwałość 
rezultatów

• monitorowanie 
zmian 
średniego 
wynagrodzenia 
na terenie 
gminy

Edukacja, kultura i rekreacja

Pomoc dla osób

w tym:

• inwestycje materialne

• ilość 
beneficjentów

• ilość projektów

• wskaźnik 
satysfakcji 
beneficjentó
w

• wartość 
dodana w 
ujęciu 
rocznym (%)
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• szkolenia zawodowe

• infrastruktura techniczna

• lokalne inicjatywy

• jakość usług

• ilość osób 
kontynuującyc
h edukację

• liczba osób 
podejmujących 
kształcenie 
ustawiczne

• ilość obiektów 
oddanych do 
użytku

• ilość 
powstałych 
oraz 
odnowionych 
obiektów

• liczba 
zatrudnionyc
h 
specjalistów

• ocena 
stopnia 
atrakcyjności 
obszaru

• wzrost 
zatrudnienia

• trwałość 
rezultatów

• powszechność 
oddziaływania

Zdrowie i pomoc społeczna

Pomoc dla osób

w tym:

• lepszy dostęp do 

służby zdrowia

• pomoc specjalistyczna

• wypłacanie świadczeń

• akcje profilaktyczne

• szkolenia i doradztwo

• ilość 
beneficjentów

• ilość projektów

• jakość usług

• ilość osób 
wyleczonych

• ilość osób, 
które 
skorzystały z 
pomocy 
społecznej

• wskaźnik 
satysfakcji 
beneficjentó
w

• poprawa 
stanu 
zdrowia 
mieszkańców

• poprawa 
zaspokajania 
potrzeb

• zmniejszenie 
liczby 
beneficjentó
w oraz ich 
usamodzielni
enie

• wartość 
dodana w 
ujęciu 
rocznym (%)

• zmniejszenie 
bezrobocia

• trwałość 
rezultatów

• powszechność 
oddziaływania

• wpływ 
inicjatyw na 
poszczególne 
grupy wiekowe

Infrastruktura

Pomoc dla osób

w tym:

• drogi

• budynki użyteczności 
publicznej

• kanalizacja

• oświetlenie

• infrastruktura socjalna

• m2 powierzchni 
odnowionych 
dróg 

• ilość 
wybudowanyc
h obiektów

• ilość 
beneficjentów

• ilość 
przeprowadzon
ych 
modernizacji

• wskaźnik 
satysfakcji 
beneficjentó
w

• wzrost 
standardów 
podróży

• zwiększenie 
dostępności

• wzrost 
jakości usług

• redukcja 
kosztów

• wartość 
dodana w 
ujęciu 
rocznym (%)

• trwałość 
rezultatów

• powszechność 
oddziaływania

• wpływ na 
aktywność 
poszczególnyc
h grup 
społecznych 
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Lokalna gospodarka i rynek pracy

Pomoc dla osób

w tym:

• promowanie 
przedsiębiorczości

• szkolenia i doradztwo

• inżynieria finansowa

• inwestycje materialne

• promowanie rozwoju 
technologicznego oraz 
innowacyjności

• inkubatory 
przedsiębiorczości

• ilość 
beneficjentów

• ilość projektów

• jakość usług

• ilość 
oferowanych 
miejsc pracy

• ilość i wielkość 
grantów dla 
przedsiębiorcó
w

• liczba 
inwestycji

• zmniejszenie 
bezrobocia

• wskaźnik 
satysfakcji 
beneficjentó
w

• poprawa 
zaspokajania 
potrzeb

• wzrost liczby 
przedsiębiors
tw na terenie 
gminy

• wzrost 
przeciętnego 
wynagrodzen
ia

• wartość 
dodana w 
ujęciu 
rocznym (%)

• trwałość 
rezultatów

• powszechność 
oddziaływania

• wpływ na 
poszczególne 
gałęzie 
przemysłu

• wpływ na 
poziom 
zatrudnienia 
na terenie 
gminy

Bibliografia:

J. Pretty „O zrównoważonym rozwoju gospodarki lokalnej”

M. Śmilgin „Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji”

A. Nowak „Psychologiczne aspekty uzależnień”

U. Nowakowska i inni „Przemoc w rodzinie”

J.  Budny  „Jak  dostosować  budynek.  Niepełnosprawność  –  podstawy  socjologiczne  i 

prawne”

J. Fudała i inni „Leczenie odwykowe w jednostkach penitencjarnych”
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