Gmina Słupia starzeje się. Coraz mniej rąk do pracy
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W gminie Słupia saldo migracji w 2021 r. przyjęło wartość ujemną: -11. Oznacza to, że więcej osób opuszcza gminę niż osiedla się na jej terenie.
(fot. Beata Pierzchała)

Spośród gmin w powiecie skierniewickim to w gminie Słupia mieszka najmniej osób, które
pracują zawodowo. Największą część społeczności stanowią emeryci i dzieci. Jeśli dzieci
zostaną w gminie Słupia, to tendencja starzejącego się społeczeństwa może się odwrócić.
W 2021 roku liczba zamieszkujących na terenie gminy Słupia zmniejszyła się o 35 osób. Obecnie
wynosi 2544 osób, w tym 1260 kobiet i 1284 mężczyzn. W wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej)
jest 211 dziewcząt i 254 chłopców. Na terenie gminy mieszka 708 kobiet i 851 mężczyzn w wieku
produkcyjnym. Emeryci stanowią piątą część mieszkańców Słupi, w tym 341 kobiet i 179 mężczyzn.
W minionym roku narodziło się w gminie 29 dzieci, w tym 18 dziewczynek i 11 chłopców. Zmarło 41
osób, w tym 20 kobiet i 21 mężczyzn. To oznacza ujemny przyrost naturalny. Najbardziej
zaludnionym sołectwem jest wieś gminna Słupia, na koniec 2021 roku zamieszkiwało ją 658 osób.
Dla porównania, najmniej zaludniona jest miejscowość Marianów, mieszkają tam tylko 54 osoby.
– Liczba ludności w naszej gminie na przestrzeni okresu 2010-2021 ulega wahaniom – mówi wójt
Mirosław Matulski. – Najbardziej „wyludniającą” się miejscowością jest Słupia. Wcześniej

przeważnie notowaliśmy dodatni przyrost naturalny, ale w latach 2020-2021 nastąpiło tąpnięcie i jest
na minusie. Społeczeństwo w gminie zaliczane jest do określanego mianem „starzejącego się”.
W gminie Słupia odnotowano jeden z wyższych spośród analizowanych gmin powiatu
skierniewickiego udział osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym oraz najniższy udział
osób w wieku produkcyjnym. Oznacza to niekorzystne warunki dla gospodarki gminy pod względem
pracujących i zdolnych do podjęcia zatrudnienia.
Na kształtowanie się liczby ludności ma również wpływ ruch migracyjny. W gminie Słupia saldo
migracji w 2021 r. przyjęło wartość ujemną: -11. Oznacza to, że więcej osób opuszcza gminę niż
osiedla się na jej terenie. Migrują najczęściej osoby młode, które chcą się kształcić lub szukają
lepszej pracy,
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