
 

 

 

 

 

Wyniki badania mieszkańców 

 

Większość ankietowanych (65,7%) stwierdziła, że obszar Partnerstwa (gminy: Gorzów Śląski, 

Olesno, Radłów i Zębowice) jest dobrym miejscem do życia i rozwoju. Jego atutami są: 

 bezpieczeństwo 

 estetyka otoczenia i jakość przestrzeni publicznych 

 atrakcyjność turystyczna, przyrodnicza i kulturowa 

 oferta i infrastruktura sportowa i rekreacyjna. 

Dla mieszkańców bardzo ważne są więzi oraz tradycje rodzinne, relacje z przyjaciółmi  

i znajomymi. Wysoko cenią lokalny patriotyzm, dziedzictwo i historię swojej małej ojczyzny.  

Dostrzegają również słabe strony obszaru, na którym mieszkają. Sytuację na lokalnym rynku 

pracy większość ocenia jako niezadowalającą, tak w zakresie ofert pracy, jak i wysokości 

zarobków. Wiele osób jest zdania, że oferta handlowa i usług rynkowych dla mieszkańców  

i firm również jest deficytem obszaru Partnerstwa. 

Słabych stron wymieniono więcej. Należą do nich m.in.: 

 dostępność i ceny mieszkań 

 oferta i infrastruktura kulturalna i rozrywkowa 

 oferta usług społecznych (zdrowotnych, opiekuńczych, edukacyjnych) 

 możliwość kontynuowania nauki, kształcenia się 

 jakość i zakres usług komunalnych. 

Negatywnie oceniano komunikację i transport zbiorowy, skomunikowanie z sąsiednimi 

miejscowościami i większymi miastami. W tych głosach wybrzmiewa niezadowolenie  

z ograniczonej dostępności komunikacyjnej poszczególnych gmin.  

Większość usług dostępna jest i realizowana na miejscu, w gminie lub, rzadziej, w innej 

gminie z obszaru Partnerstwa. Czy jest to wybór, czy konieczność?  

Na miejscu w gminie realizowana jest też zdecydowana większość życiowych aktywności, 

jednak tylko 60% ankietowanych pracuje w gminie, w której mieszka. Do miejsca pracy 

trzeba więc często dojechać do innej gminy z obszaru Partnerstwa lub spoza tego obszaru. 

Do Opola dojeżdża tylko 8% ankietowanych. 



W stolicy województwa lub w innej gminie spoza obszaru Partnerstwa mieszkańcy bywają 

rzadziej, a powodami wyjazdów są na ogół: 

 nauka w szkołach, dokształcanie: kursy, szkolenia 

 usługi lekarza specjalisty oraz specjalistyczne zabiegi 

 usługi z zakresu tzw. kultury wysokiej (teatr, koncerty, wystawy itp.) 

 większe zakupy w sieciach handlowych, hurtowniach lub zakupy artykułów 

przemysłowych, odzieży, AGD itp. 

Aby gdzieś dojechać, trzeba mieć własny samochód. Autobusem lub pociągiem jeździ się 

rzadko, sporadycznie albo wcale. Częściej rowerem.  

Mieszkańcy pytani o przedsięwzięcia, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności 

wymieniają przede wszystkim: 

 lepszą i bardziej dostępną opiekę zdrowotną (podstawową i specjalistyczną) 

 lepsze połączenia komunikacyjne z regionem i światem, drogi 

 lepsze warunki i wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości, zakładania własnych firm 

 wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, większą dostępność mieszkań 

 stworzenie atrakcyjnej infrastruktury i warunków życia mieszkańców; chodniki, 

ścieżki rowerowe, obiekty sportowe itp. 

 atrakcyjną ofertę kulturalną i spędzania czasu wolnego 

 pełniejsze i realne włączenie mieszkańców w procesy planowania, decydowania  

i zarządzania w sprawach samorządowych. 

Jak widać, oczekiwania są spore, mimo deklarowanego ogólnego zadowolenia z warunków 

życia na obszarze Samorządów Ziemi Oleskiej.  
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