
 

 

 

 

 

 

 

Co mówią młodzi ludzie o swojej gminie, o atrakcyjności obszaru  

Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej, swoich planach życiowych i potrzebach  

oraz o zaufaniu do innych ludzi z najbliższego otoczenia 

 

Odpowiedzi udzieliło łącznie 309 osób - uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych z terenu 

Partnerstwa, w tym 206 osób mieszkających na tym obszarze. Prezentowane wyniki odnoszą się do 

wypowiedzi młodzieży zamieszkującej obszar Partnerstwa.  

 

Ponad 51% respondentów uważa, że jest to dobre miejsce do życia i do rozwoju, 28% jest 

odmiennego zdania. 

 

Do mieszkania w gminie zachęcają (są czynnikiem wiążącym z gminą): 

 więzi rodzinne (81,07%) 

 relacje z przyjaciółmi, znajomymi (79,13%) 

 bezpieczeństwo (69,90%) 

 jakość i czystość środowiska naturalnego (59,22%) 

 sentyment, lokalny patriotyzm, historia (57,77%) 

 estetyka otoczenia i jakość przestrzeni publicznych (57,28%) 

 to z czego znana jest gmina, lokalne produkty, kultura, wyroby, usługi (48,54%) 

 warunki do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego (44,17%) 

 oferta i infrastruktura sportowa i rekreacyjna (43,69%) 

 

Czynniki skłaniające do opuszczenia gminy: 

 wysokość zarobków i płac (76,21%)   

 oferty pracy, rynek pracy (72,33%) 

 możliwość kontynuowania nauki, kształcenia się (58,74%) 

 komunikacja i transport zbiorowy (58,25%) 

 oferta usług społecznych (zdrowotnych, opiekuńczych, edukacyjnych (50,49%) 

 warunki do otwarcia i prowadzenia własnej firmy (50%) 

 dostępność i ceny mieszkań (47,09%) 



 skomunikowanie z większymi miastami (40,29%) 

 

 

6 zdaniem respondentów najważniejszych przedsięwzięć, które powinny być zrealizowane  

w gminie, by młodzi ludzie chcieli tu pozostać lub wrócić po zakończeniu nauki: 

 

 więcej miejsc dobrej pracy (najemnej) (70,87%) 

 lepsza i bardziej dostępna opieka zdrowotna (podstawowa i specjalistyczna) (50,97%) 

 lepsze połączenia komunikacyjne z regionem i światem (49,51%) 

 stworzenie atrakcyjnej infrastruktury i warunków życia: chodniki, przystanki, ścieżki 

rowerowe, obiekty sportowe (42,23%)  

 warunki i wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości, zakładania własnych firm, 

samozatrudnienia (48,54%) 

 lepsza i szersza oferta edukacyjna (47,57%)  

 

Za mniej istotne uważają: 

 budowanie lokalnego patriotyzmu, tożsamości, dumy z lokalnej historii, kultury, integrowanie 

wokół lokalnych wartości (10,19%)  

 poprawę bezpieczeństwa (15,05%) 

 warunki prowadzenia i wsparcie dla rozwoju gospodarstw rolnych (17,48%) 

 lepszą promocję miejscowości i regionu , budowanie marki, prestiżu, dobrych skojarzeń 

(17,96%) 

 podniesienie jakości i poszerzenie usług komunalnych (czystość, woda, odpady komunalne 

itp.) (21,84%) 

 

Gdzie chcą mieszkać, gdzie chcą pracować? 

23,79% respondentów chciałoby w przyszłości mieszkać w tej samej miejscowości, w której mieszka 

obecnie, a na obszarze Partnerstwa łącznie ok. 32%. Na emigrację poza województwo opolskie 

zdecydowałoby się 39,32%, w tym 16,5% za granicę. To niemało. A zatem, mimo iż obszar Partnerstwa 

jest uznawany za dobre miejsce do życia i rozwoju (51%), wybór przyszłego miejsca zamieszkania  

i pracy pada często na inne miejscowości. Należy sądzić, że zdaniem młodych ludzi są one jeszcze 

bardziej atrakcyjne, niemałą role odgrywa tez naturalna w tym wieku ciekawość świata i chęć odmiany.  

W przyszłości chcieliby pracować w innej miejscowości poza województwem opolskim (25,73%) lub za 

granicą (18,45%). Na obszarze Partnerstwa chciałoby pracować tylko 24,75% respondentów. Za 

najbardziej atrakcyjną uznawana jest praca w firmie zagranicznej lub własna działalność gospodarcza 

(pozarolnicza). Jednak mimo iż własna firma jawi się jako coś atrakcyjnego, jedynie 38,88% 

respondentów rozważa jej prowadzenie w przyszłości. Uważają, że wybierając prowadzenie własnego 

biznesu kluczowe jest posiadanie dobrego pomysłu (49,51%) a także posiadanie odpowiedniej wiedzy 

i doświadczenie w zawodzie (40,29%). Atrakcyjna wydaje się również praca najemna w małej lub 

średniej firmie lokalnej.  



Sektory/branże (przemysł, administracja, organizacje pozarządowe, handel, sektor IT, budownictwa 

itd.) oceniane są bardzo różnie. Dla jednych są atrakcyjne, a inni uznają je za mało pociągające. 

Zdania są bardzo podzielone.  

Za mało atrakcyjne uznawane jest prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego lub praca w nim.  

Około 65% ceni sobie pracę możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania (do 30 minut dojazdu). 

 

Ranking zaufania 

 

Młodzi ludzie ufają przede wszystkim rodzinie, w mniejszym stopniu znajomym, bliskim sąsiadom, 

osobom, z którymi się uczą lub pracują , nauczycielom. Pozostałe grupy społeczne cieszą się jeszcze 

mniejszym zaufaniem u młodych ludzi. Spora grupa młodzieży nie ufa kapłanom, społecznikom, 

lokalnym mediom. 

Co jest dla nich ważne w życiu 

Najważniejszym aspektem życia jest rodzina, małżeństwo i dzieci, a także dobrobyt, stabilność 

finansowa i niezależność ekonomiczna. Ważni są znajomi i przyjaciele. Ankietowani młodzi ludzie cenią 

sobie też spokojne życie bez konfliktów i kłopotów. Czas wolny spędzają często w swojej lub w 

sąsiedniej miejscowości lub w jeszcze innym miejscu. 
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