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Badanie jakościowe 

Badanie zostało przeprowadzone wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. 

Zrealizowano 21 wywiadów techniką TDI.  

Telefoniczny wywiad pogłębiony (TDI) polega na prowadzeniu przez badacza indywidualnej 

telefonicznej rozmowy z respondentem w oparciu o wcześniej przygotowany scenariusz. Respondent 

dobierany jest ze względu na jego powiązanie z tematyką badań. Celem wywiadu jest poznanie 

poglądów, opinii i oczekiwań jednostek oraz uzyskanie możliwie największej ilości ważnych dla badania 

szczegółów. Telefoniczne wywiady pogłębione pozwalają skutecznie określić przyczyny 

zidentyfikowanych zjawisk, wyjaśnić obecność zaobserwowanych faktów, a to wszystko dzięki 

odwoływaniu się do doświadczeń respondentów, zapewnieniu im większej swobody wypowiedzi, 

a przede wszystkim możliwości dopytywania ich o ważne dla realizacji badania kwestie. Cała rozmowa 

zostaje zarejestrowana na nośniku audio, a następnie poddana transkrypcji i analizie. 

 Pytania ogólne  

W pierwszej kolejności badani zostali poproszeni o ocenę aktualnej sytuacji rozwojowej Gminy 

Oleśnica. Wskazywano, ze jest ona bardzo dobra. W gminie widać wiele różnych inwestycji. 

Podkreślano także niską stopę bezrobocie w regionie.  

W okresie ostatnich 5-10 lat poprawie uległy następujące obszary/elementy: infrastruktura drogowa 

(chodniki, drogi, oświetlenie), infrastruktura sportowo-rekreacyjna, infrastruktura sanitarno-

techniczna, wyposażenie szkół, wybudowano żłobek, rozwój kultury, transport publiczny. Ponadto 

powstała stacja uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków. 

Wśród elementów, które wymagają poprawy/dalszych nakładów finansowych wymieniono: 

doposażenie placów zabaw, budowę siłowni na świeżym powietrzu, ścieżek rowerowych, hali 

widowiskowej, intensyfikację działań w zakresie skanalizowania gminy. 

Do aktualnych problemów rozwojowych gminy zaliczono: dostęp do środków na realizację inwestycji, 

małą liczbę w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych, brak zaplecza turystycznego, brak pełnego 

skanalizowania gminy, brak wystarczającej liczby mieszkań socjalnych, niewystarczającą infrastrukturę 

sanitarno-techniczną na terenach wiejskich, migracje zarobkowe do większych miast. 

Zdaniem badanych, aby podnieść atrakcyjność gminy, samorząd powinien: rozwijać inwestycje, 

przygotować tereny inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów, zwiększać konkurencyjność regionu, 

wspierać lokalnych przedsiębiorców, rozwijać potencjał turystyczny regionu, poprawić infrastrukturę 

sanitarno-techniczną, zapewnić dostęp do szybkiego szerokopasmowego Internetu, przyciągać 

nowych mieszkańców, rozwijać infrastrukturę dla spędzania wolnego czasu, inwestować w odnawialne 

źródła energii. 

Respondenci zostali zapytani o specyficzne, wyróżniające cechy mieszkańców gminy. Zauważono, że w 

gminie istnieje podział na dwie grupy mieszkańców: pierwsza z nich to mieszkańcy tzw. „rdzenni” 

(często są to rolnicy), druga grupa to ludność napływowa. Badani podkreślali, że pomiędzy tymi 
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grupami istnieją konflikty. Wskazano, że obecne tereny w gminie stają się coraz bardziej podmiejskie - 

wiele osób z miasta, m.in. z Wrocławia osiedliło się w tym regionie. 

Widać znaczącą różnicę pomiędzy „lokalsami”, którzy chcą coś robić dla lokalnej społeczności,  

a przyjezdnymi, którzy się osiedlili w gminie w ciągu ostatnich kilku lat. Te osoby się izolują. Rdzenni 

mieszkańcy np. silnie działają w KGW. 

W gminie występują 2 grupy mieszkańców. Pierwsza, to osoby, które mieszkają lokalnie od wielu lat, 

druga natomiast to osoby napływowe, które przeprowadziły się tutaj i zamieszkały w ciągu ostatniej 

dekady. Można zauważyć pewne problemy pomiędzy tymi grupami. 

Do problemów, które napotyka gmina w sferze zarządzania swoimi zadaniami zaliczono: brak pełnej 

kanalizacji i gazyfikacji gminy, problem niskiej emisji (konieczność dopłat do wymiany pieców), finanse 

gminy, trudności w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje, brak wystarczającej liczby miejsc opieki dla 

dzieci do 3 roku życia oraz w wieku przedszkolnym. 

Sfera społeczna/ pomocy społecznej/ edukacja/ zdrowie 

Do głównych wyzwań polityki społecznej na terenie gminy zaliczono: zapewnienie oferty spędzania 

wolnego czasu dla seniorów, opieki nad nimi, stworzenie możliwości podjęcia pracy przez osoby  

o niskich kompetencjach, profilaktykę uzależnień, integrację napływowych mieszkańców ze 

społecznością lokalną. 

Badanych poproszono o ocenę poziomu edukacji w gminie. Była ona bardzo wysoka. Podkreślono, że 

szkoły są bardzo dobrze doposażone. Dzieci są dowożone do szkół przez zorganizowaną komunikację. 

Wskazano natomiast, że brakuje miejsc w żłobkach i przedszkolach. Zmusza to rodziców, aby dowozili 

swoje dzieci do takich placówek mieszczących się w Oleśnicy. Istnieje wiele dodatkowych zajęć: SKS, 

gimnastyka korekcyjna, program „Mały inżynier", dodatkowy angielski, przyroda itp. Wysoko oceniono 

kompetencje i kwalifikacje kadry nauczycielskiej w gminie. 

Wśród problemów społecznych, które najczęściej są przyczyną przyznania pomocy społecznej w gminie 

wymieniono: alkoholizm, niezaradność życiową, bezrobocie (w tym utrata pracy przez pandemię 

COVID – 19), ubóstwo, długotrwałą chorobę. 

Problemem dotyczącym opieki zdrowotnej, w tym senioralnej, jest dostępność lekarzy w Oleśnicy, brak 

ich na terenach wiejskich. Dodatkowo pandemia potęguje problem dostępu do opieki zdrowotnej.  

Kultura, sport, rekreacja, turystyka, środowisko 

Uczestnicy wywiadów wskazali, że gmina bogata jest w infrastrukturę sportową, szczególnie widoczna 

jest duża liczba boisk. Jednak wymagają one modernizacji. Brakuje ścieżek pieszych oraz rowerowych. 

Gmina posiada liczne tereny zielone. 
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Wysoko oceniono działalność Gminnego Ośrodka Kultury. W ocenie badanych warto zorganizować 

dodatkowe zajęcia na terenie gminy np. darmowe zajęcia z aerobiku, zajęcia taneczne, zajęcia 

plastyczne itp. 

Do działań i inwestycji  sportowo-rekreacyjnych, których oczekują mieszkańcy zaliczono: wybudowanie 

hali sportowej oraz widowiskowej, świetlice dla mieszkańców, remont/modernizację boisk 

sportowych, ścieżki rowerowe, zajęcia dla seniorów. 

Z przeprowadzonych wywiadów trudno jednoznacznie określić, jaki jest potencjał turystyczny regionu. 

Widoczne są dwie, przeciwstawne grupy: badani, którzy widzą potencjał turystyczny, podkreślają 

walory przyrodnicze, zabytki regionu oraz respondenci, którzy są odmiennego zdania, wskazując na 

jego brak.  

Nisko oceniono jakość infrastruktury turystycznej. Podkreślano liczne braki np. ścieżek rowerowych, 

tras turystycznych, infrastruktury drogowej, gastronomii. 

Stan środowiska oceniono wysoko. W ocenie badanych rzeki i potoki są czyste. Lokalnie są siedliska 

raków, żurawi, orłów, bocianów czarnych, jak i bobrów. Jest wytypowany Obszar Natura 2000. Niestety 

problemem są bobry, które budują żeremie i to stanowi pewien problem (zalewane są pewne tereny). 

Sfera gospodarcza/ finanse lokalne 

Badani uznali, że przestrzeń do inwestycji jest atrakcyjna, duży wpływ ma na to bliskość Wrocławia 

oraz dobre drogi (S8, obwodnica). Na terenie gminy znajdują się liczne tereny inwestycyjne. Lokalnie 

działa wiele małych firm z różnych branż. 

Uczestnicy wywiadów uważają, że lokalna społeczność jest przedsiębiorcza. Nie wskazano konkretnych 

działalności usługowych, których brakuje na terenie gminy. Bliskość Wrocławia implikuje możliwość 

zaspokajania wszystkich potrzeb.  

Są przedsiębiorczy i kreatywni. Jest wiele inicjatyw oddalonych. 

W ocenie badanych istnieje bardzo dobra dostępność mieszkańców do rynku pracy. Nie brakuje miejsc 

pracy, lecz osób chętnych do ich podjęcia.  

Jest pełna dostępność. Duża część osób pracuje również we Wrocławiu. Generalnie to brakuje rąk do 

pracy. 

Gmina jest miejscem atrakcyjnym do prowadzenia działalności oraz przyciągania dużych inwestorów. 

Jej atutem jest lokalizacja, bliskość Wrocławia, a także dobra komunikacja drogowa. Wadą jest brak 

pełnego uzbrojenia działek pod inwestycje.  

Wskazywano, że gmina współpracuje z przedsiębiorcami, jednak należy zauważyć, że badani 

podkreślali, iż należy doskonalić ten obszar. 
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W sferze finansów lokalnych gmina boryka się z niewystarczającą ilością środków finansowych, co 

przekłada się na prowadzone inwestycje.  

Infrastruktura techniczna, w tym drogowa, kanalizacyjna 

Stan infrastruktury technicznej gminy uznano za dobry. Kluczowe inwestycje, które pozwolą osiągnąć 

optymalną infrastrukturę to: gazyfikacja i skanalizowanie gminy w całości oraz 

rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej (drogi, chodniki, oświetlenie). 

(…) drogi są, natomiast ich stan jest różny. Gmina stara się ciągle poprawiać ich stan. Niestety jest 

również problem dróg powiatowych, za które gmina nie odpowiada. 

Aktywność społeczna, współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Uczestnicy badania wysoko ocenili kapitał społeczny gminy. Mieszkańcy coraz chętniej  

i częściej udzielają się na rzecz lokalnej społeczności. Widoczna jest coraz większa aktywność w tym 

obszarze. Dużą rolę w integracji odgrywa KGW oraz OSP. Organizowane są różnego rodzaju imprezy na 

terenie gminy (np. dożynki, Dzień Dziecka). Sytuacja pandemiczna wpłynęła na możliwość spotykania 

się społeczności, organizowania imprez kulturalnych. 

Ludzie chcą działać, są otwarci, chcą się aktywizować. Angażują się KGW, OSP, zespoły, GOK.  

Badani wskazywali, że władze gminy są otwarte na współpracę, działalność stowarzyszeń  

i fundacji. Wparcie gminy polega przede wszystkim na pomocy finansowej. 
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Podsumowanie  

 Bardzo dobrze oceniono sytuację rozwojową gminy Oleśnica.  

 

 Ważnym problemem jest brak lekarzy na terenach wiejskich, co jest szczególnie istotne  

w kontekście zapewnienia opieki seniorom. 

 

 Dostrzega się potencjał inwestycyjny dla nowych przedsiębiorstw na terenie gminy. Zaletą jest 

lokalizacja oraz dobra zewnętrzna komunikacja drogowa. W regionie brak jest problemu ze 

znalezieniem pracy.  

 

 Wyniki badania wskazują na niski potencjał turystyczny, brak infrastruktury w tym zakresie. 

Natomiast wysoko oceniono stan środowiska naturalnego.  

 

 W zakresie infrastruktury technicznej widoczna jest potrzeba gazyfikacji i skanalizowania 

gminy w całości, a także modernizacja infrastruktury drogowej.  

 

 Wysoko oceniono kapitał społeczny gminy. Dostrzega się coraz większą aktywność społeczną 

mieszkańców. 

 

 Gmina boryka się z niewystarczającą ilością środków finansowych na nowe inwestycje.  
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Badanie ilościowe  

Badanie zostało zrealizowane wśród mieszkańców gminy Oleśnica przy wykorzystaniu dwóch technik: 

PAPI oraz CAWI. 

Technika badawcza PAPI – to bezpośredni wywiad z respondentem. Narzędziem badawczym w 

realizacji badania techniką PAPI jest kwestionariusz badawczy w formie papierowej.   

Technika badawcza CAWI - to wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW – 

metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent 

jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. 

Dane pochodzące z badania poddano analizie z wykorzystaniem programów  komputerowych   

przeznaczonych do analizy statystycznej. W niniejszym raporcie wyniki przedstawiono  

w formie graficznej i opisowej. 

Grupa badania 

W badaniu udział wzięło 400 mieszkańców gminy Oleśnica (z niewielką przewagą kobiet). Najliczniej 

reprezentowane były osoby w wieku 25-34 lata, oraz 65 lat i więcej (po ok. 1/5). 

Wykres 1. Struktura próby - płeć, N=400 (%) 

 

Wykres 2. Struktura próby - wiek, N=400 (%) 

 

Źródło: badania własne 

 

 

 

 

51,6

48,4

Kobieta Mężczyzna

13,0

20,7

18,514,7

12,8

20,4

18-24 lata 25-34 lata

35-44 lata 45-54 lata

55-64 lata 65 i więcej lat



 

  

INSTYTUT BADAWCZY IPC SP. Z O.O. 9 

 

Strukturę próby z uwzględnieniem miejsca zamieszkania przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1. Struktura próby – miejsce zamieszkania, N=400 

Miejsce zamieszkania % Miejsce zamieszkania % 

Poniatowice 8,7 Wszechświęte 2,7 

Nieciszów 7,3 Bogusławice 2,4 

Bystre 7,1 Ligota Wielka 2,4 

Os. Boguszyce 6,0 Piszkawa 2,2 

Smolna 6,0 Świerzna 2,2 

Spalice 5,7 Zimnica 2,2 

Krzeczyn 5,4 Nowoszyce 1,9 

Dąbrowa 4,3 Wyszogród 1,6 

Ligota Mała 4,3 Zarzysko 1,4 

Sokołowice 4,3 Cieśle 1,1 

Jenkowice 3,8 Gręboszyce 1,1 

Ostrowina 3,8 Boguszyce 0,8 

Brzezinka 3,5 Osada Leśna 0,5 

Ligota Polska 3,5 Nowa Ligota 0,3 

Smardzów 3,3   

Źródło: badania własne 

 

Atuty gminy Oleśnica 

Mieszkańców gminy poproszono o wskazanie maksymalnie trzech, ich zdaniem największych atutów 

gminy Oleśnica. Pytanie miało formę otwartą, a więc respondenci mogli udzielić odpowiedzi w sposób 

dość dowolny. Zebrane opinie pogrupowano według kategorii (uwzględniono atuty, które uzyskały 

minimum 10 wskazań, natomiast pozostałe odpowiedzi zawarto w zbiorczej kategorii „inne”). 

Jak wynika z analizy pozyskanych danych, atutem gminy jest przede wszystkim dobrze rozwinięta 

infrastruktura drogowa i komunikacyjna. W drugiej kolejności (pomijając „inne”) to bliskość ośrodków 

miejskich – Oleśnicy i Wrocławia, natomiast w trzeciej, spokój i cisza oraz położenie/lokalizacja gminy. 

Stosunkowo duży odsetek odpowiedzi klasyfikowanych jako „inne”, pokazuje jak różnie może być 

postrzegana gmina, w kontekście jej atutów. Na brak jakichkolwiek atutów, wskazało 3,8% badanych. 
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Wykres 3. Atuty gminy Oleśnica N=400 (możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi)  

 

Źródło: badania własne 

 

Ocena warunków życia 

Badani oceniali w sumie 17 elementów wpływających na jakość życia. Oceny dokonywali w skali od do 

5, gdzie 1 oznaczało ocenę negatywną, a 5 pozytywną. 

Biorąc pod uwagę średnią przyznanych ocen, mieszkańcy najbardziej zadowoleni są z panującego 

poczucia bezpieczeństwa, natomiast najmniej, z dostępnej publicznej opieki zdrowotnej oraz 

infrastruktury kanalizacyjnej (w obu przypadkach zdecydowanie najczęściej wskazywano ocenę 

najniższą). 
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Biorąc pod uwagę średnią wszystkich ocen, otrzymujemy wartość wynoszącą 3,29, przez co możemy 

stwierdzić, że ogólne zadowolenie z warunków życia w gminie, jest przeciętne. 

Tabela 2. Ocena warunków życia w gminie Oleśnica, N=400 (%) 

 warunki życia 
bardzo 

źle 

raczej 

źle 
przeciętnie 

raczej 

dobrze 

bardzo 

dobrze 
średnia 

bezpieczeństwo mieszkańców 1,9 9,5 22,8 45,4 20,4 3,73 

łatwość znalezienia pracy 7,9 20,1 33,4 30,4 8,2 3,11 

opieka społeczna 5,7 17,9 38,0 31,0 7,3 3,16 

publiczna opieka zdrowotna 14,7 23,6 34,2 21,7 5,7 2,80 

Kanalizacja 12,5 27,7 34,8 18,2 6,8 2,79 

stan środowiska 4,3 11,1 28,3 41,8 14,4 3,51 

stan ulic i chodników 7,6 13,3 27,2 40,2 11,7 3,35 

czystość i estetyka 3,8 12,0 22,6 44,6 17,1 3,59 

komunikacja i transport 4,3 10,3 27,7 42,1 15,5 3,54 

placówki handlowe 5,7 11,7 37,2 36,7 8,7 3,31 

placówki gastronomiczne 7,9 19,0 35,6 29,3 8,2 3,11 

dostęp do sportu i rekreacji 4,6 14,4 34,5 36,4 10,1 3,33 

dostęp do kultury i rozrywki 5,2 13,3 34,0 38,3 9,2 3,33 

oferta zagospodarowania czasu wolnego 7,1 17,7 37,5 29,3 8,4 3,14 

oświata 4,1 10,6 32,9 37,5 14,9 3,49 

warunki mieszkaniowe 3,0 10,1 28,5 43,2 15,2 3,58 

atrakcje przyciągające turystów 8,2 18,5 37,2 27,4 8,7 3,10 

Źródło: badania własne 

Nieco ponad połowa badanych uważa, że warunki życia w gminie Oleśnica, nie uległy zmianom 

w ostatnich pięciu latach (odpowiedź wskazywana średnio przez 52,2%). 

Pogorszenie warunków dostrzega średnio 13,2%, przy czym najbardziej jest to widoczne  

w przypadku publicznej opieki zdrowotnej, która uległa pogorszeniu według 1/3 mieszkańców gminy. 

Średnio 34,7% respondentów uważa natomiast, że w gminie żyje się lepiej niż pięć lat temu, przy czym 

w największym stopniu poprawie uległy stan ulic i chodników, oraz komunikacja  

i transport. 
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Tabela 3. Zmiana warunków życia w ostatnich pięciu latach, N=400 (%) 

 warunki życia Bez zmian Pogorszenie Poprawa 

bezpieczeństwo mieszkańców 54,6 9,0 36,4 

łatwość znalezienia pracy 48,4 15,2 36,4 

opieka społeczna 61,7 16,0 22,3 

publiczna opieka zdrowotna 53,8 32,6 13,6 

kanalizacja 54,6 10,6 34,8 

stan środowiska 43,2 15,5 41,3 

stan ulic i chodników 32,6 15,5 51,9 

czystość i estetyka 43,2 10,1 46,7 

komunikacja i transport 39,1 10,1 50,8 

placówki handlowe 64,4 9,5 26,1 

placówki gastronomiczne 58,2 17,1 24,7 

dostęp do sportu i rekreacji 51,9 12,5 35,6 

dostęp do kultury i rozrywki 51,1 12,2 36,7 

oferta zagospodarowania czasu wolnego 57,3 11,4 31,3 

oświata 54,9 10,1 35,1 

warunki mieszkaniowe 54,6 7,3 38,0 

atrakcje przyciągające turystów 63,0 9,5 27,4 

Źródło: badania własne 
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W sumie 51,6% badanych mieszkańców, 

dobrze lub bardzo dobrze ocenia ogólne 

warunki życia w gminie. 

Odmiennego zdania jest zaledwie 9,5%, 

natomiast warto zwrócić uwagę na duży 

odsetek osób, oceniających warunki jako 

przeciętne. 

Wykres 4. Ogólna ocena warunków życia w gminie Oleśnica, 

N=400 (%) 

 

Źródło: badania własne 

Powyższe wyniki znajdują odzwierciedlenie w odczuciach mieszkańców wobec gminy, jako miejsca 

zamieszkania. Otóż aż 48,6% czuje dumę z bycia mieszkańcem gminy i tylko 15,8% poważnie 

zastanawia się nad zmianą miejsca zamieszkania. Co prawda 13% nie ma jednoznacznego zdania na 

ten temat, natomiast w sumie 71,2% w ogóle tego nie rozważa. 

Niespełna 2/3 badanych ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą, a 72% czuje się bezpiecznie (nie 

odczuwa zagrożenia przestępczością). 

Wykres 5. Odczucia wobec gminy Oleśnica jako miejsca zamieszkania, N=400 (%) 

Źródło: badania własne 

12,0

39,7
38,9

7,6

1,9

Bardzo dobre

Dobre

Przeciętne

Złe

Bardzo złe

5,2

34,5

22,6

21,2

10,6

37,5

40,8

27,4

30,7

9,2

14,9

14,4

40,5

2,7

4,9

2,2

13,0

16,0

16,8

34,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Poważnie zastanawiam się nad zmianą miejsca
zamieszkania

W moim miejscu zamieszkania czuję się bezpiecznie.  Nie
odczuwam zagrożenia przestępczością

Moja sytuacja finansowa jest dobra

Czuję dumę z bycia mieszkańcem gminy

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania



 

  

INSTYTUT BADAWCZY IPC SP. Z O.O. 14 

 

Jakich miejsc na terenie gminy brakuje 

Co trzeci mieszkaniec uważa, że na terenie gminy Oleśnica brakuje miejsc rozrywki dla młodzieży. Nieco 

mniej, bo 28,8% jest zdania, że gminy nie wyróżniają żadne atrakcje turystyczne, a co czwarty zauważa 

brak ścieżek rowerowych oraz ogólnej infrastruktury sportowo rekreacyjnej. W gminie brakuje również 

zagospodarowanych terenów rekreacyjnych, infrastruktury dla seniorów (klubów, dziennych domów) 

oraz kawiarni. 

Pozostałe miejsca wskazywało po mniej niż 15% respondentów, natomiast najrzadziej mieszkańcom 

brakuje bibliotek (wskazało je 7,6% respondentów). 

Wykres 6. Jakich miejsc brakuje na terenie gminy, N=400 (%), wybór wielokrotny 

 

Źródło: badania własne 
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Dostrzegane przez mieszkańców problemy 

Mieszkańców gminy poproszono o wskazanie maksymalnie trzech, ich zdaniem największych 

problemów gminy Oleśnica. Pytanie miało formę otwartą, a więc respondenci mogli udzielić 

odpowiedzi w sposób dość dowolny. Zebrane opinie pogrupowano według kategorii (uwzględniono 

problemy, które uzyskały minimum 10 wskazań, natomiast pozostałe odpowiedzi zawarto w zbiorczej 

kategorii „inne”). 

Jak wynika z pozyskanych danych, mieszkańcy dostrzegają szereg problemów, niemniej, wiele z nich 

wskazywano sporadycznie, co obrazuje bardzo wysoki odsetek odpowiedzi kategoryzowanych jako 

„inne”. 

Trzema najczęściej pojawiającymi się kategoriami problemów były: 

• pogarszający się stan infrastruktury drogowej (w tym brak chodników i oświetlenia), 

• problemy o charakterze gospodarczym, tj. niskie płace i bezrobocie oraz związane  

z nimi ubóstwo, mało atrakcyjnych miejsc pracy, 

• zanieczyszczone środowisko (stosunkowo często wspominano o nielegalnym porzucaniu 

śmieci w lasach).  

Mieszkańcy dostrzegają również problem starzenia się oraz depopulacji obszaru gminy. Wskazywano 

także na pojawiające się różnice w podejściu pomiędzy „starymi”, a „nowymi mieszkańcami gminy, 

którzy traktują ją wyłącznie jako miejsce w którym mogą taniej kupić działkę i wybudować dom, 

a niekoniecznie angażują w jej rozwój interesują jej sprawami. 

Ponadto, respondenci stosunkowo często wskazywali na brak kanalizacji, niezadowolenie ze opieki 

zdrowotnej (co potwierdza ich wcześniejsze, negatywne oceny tych konkretnych warunków życia 

w gminie), oraz zbyt małą liczbę miejsc rekreacji, spędzania czasu wolnego, oraz rozrywki. 
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Wykres 7. Problemy dostrzegane przez mieszkańców gminy Oleśnica, N=400 (możliwość wskazania max. 3 

odpowiedzi) 

 
Źródło: badania własne 
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Pożądane zmiany 

W perspektywie kolejnych dziesięciu lat, mieszkańcy oczekiwaliby przede wszystkim stworzenia 

warunków rozwoju dla istniejących i nowych firm. 

W drugiej kolejności, pożądana jest poprawa estetyki otoczenia, w tym dokonanie remontów i 

renowacji ulic i budynków. Respondenci chcieliby także rozwoju infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej, wzmocnienia współpracy z sąsiednimi regionami, rozwoju komunikacji oraz zadbania o 

tereny zielone.  

Stosunkowo najrzadziej wskazywano na potrzebę rozwoju instytucji kultury. 

Wykres 8. Co przede wszystkim należałoby zrobić w najbliższych 10 latach, N=400 (%), wybór wielokrotny 

 
Źródło: badania własne 
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progów zwalniających.  W dalszej kolejności mieszkańcy widzą potrzebę skanalizowania obszaru gminy, 

tworzenia miejsc do uprawiania sportu i rekreacji, oraz zadbania o środowisko. 

Wykres 9. Najbardziej pożądane inwestycje/działania, N=400 (możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi) 

 

Źródło: badania własne 
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Podsumowanie  

 Mieszkańcy gminy Oleśnica dostrzegają zarówno szereg atutów gminy, jak i problemów. 

Jednak zdecydowanie najczęściej wskazywanym atutem jest dobrze rozwinięta infrastruktura 

drogowa i komunikacyjna, zaś problemem pogarszający się stan tej infrastruktury (w tym m.in. 

brak chodników i oświetlenia). 

 

 Najbardziej pożądanymi przez nich działaniami/inwestycjami, są właśnie te związane 

z infrastrukturą drogową – poprawą stanu ulic, budową chodników, oświetlenia, montażem 

progów zwalniających. 

 

 Połowa badanych mieszkańców, dobrze lub bardzo dobrze ocenia ogólne warunki życia  

w gminie, jednak biorąc pod uwagę średnią ocen przyznawanych poszczególnym elementom 

składającym się na warunki życia, to ocena ta wydaje się być raczej przeciętna. Najbardziej 

zadowoleni są z panującego poczucia bezpieczeństwa, natomiast najmniej, z dostępnej 

publicznej opieki zdrowotnej oraz infrastruktury kanalizacyjnej. 

 

 Pogorszenie warunków życia dostrzega średnio 13,2%, natomiast średnio co trzeci  

z respondentów uważa, że w gminie żyje się lepiej niż pięć lat temu. Tylko 15,8% poważnie 

zastanawia się nad zmianą miejsca zamieszkania. 

 

 Mieszkańcom najbardziej brakuje miejsc rozrywki dla młodzieży, wyróżniających atrakcji 

turystycznych, ścieżek rowerowych oraz ogólnej infrastruktury sportowo rekreacyjnej. 
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Aneks  

Scenariusze wywiadów jakościowych  

PYTANIA OGÓLNE  

 

1. Jak oceniłby P. aktualną sytuację rozwojową Gminy Oleśnica ? 

2. Co w okresie ostatnich 5-10 lat zmieniło w sposobie funkcjonowania gminy? Czy jakiś aspekt 

funkcjonowania Gminy i jej mieszkańców uległ wyraźnej poprawie lub pogorszeniu?  

3. Co jest aktualnie głównym problemem rozwoju gminy?  

4. W jakim kierunku powinna się rozwijać gmina? Co powinien zrobić samorząd w pierwszej 

kolejności, aby podnieść atrakcyjność gminy? 

5. Co możne powiedzieć o mieszkańcach gminy? Czy są jakieś specyficzne cechy wyróżniające ich od 

innych mieszkańców kraju, regionu?  

6. Jakie problemy napotyka gmina w sferze zarządzania swoimi zadaniami? 

PYTANIA TEMATYCZNE  

SFERA SPOŁECZNA/ POMOCY SPOŁECZNEJ. 

1. Jakie są główne wyzwania polityki społecznej na terenie gminy. Jakie działania i inwestycje należy 

uznać za priorytetowe w najbliższym czasie?  

2. Jak ocenia P. ofertę edukacyjną w gminie? Czy oferta edukacyjna gminy, w tym wychowanie 

przedszkolne,  zasoby infrastrukturalne i kadrowe dostosowane są do aktualnych i przyszłych 

potrzeb gminy?  

3. Jakie rodzaje problemów społecznych najczęściej są przyczyną przyznania pomocy społecznej w 

gminie? Co jest przyczyną tych problemów?  

4. Czy dostrzega P. problemy dot. opieki zdrowotnej, w tym senioralnej na terenie Gminy?  

KULTURA, SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA 

1. Czy teren gminy posiada odpowiedni zasób przestrzeni publicznych, terenów zieleni oraz miejsc 

rekreacji i wypoczynku? 

2. Jak P. ocenia działania kulturalne organizowane przez gminę? Jakie działania i inwestycje w 

obszarze kultury należy uznać za priorytetowe w najbliższym czasie? 

3. Jakich działań i inwestycji  sportowo-rekreacyjnych oczekują mieszkańcy?  

4. Jak można ocenić potencjał turystyczny gminy.  Jakie są największe atuty/ walory, produkty 

turystyczne gminy, które powinny być wykorzystywane do promocji turystycznej? 

5. Jak ocenia P. jakość infrastruktury turystycznej? Czego brakuje? Jakie są najważniejsze potrzeby 

inwestycyjne w tym obszarze? 

6. Jak ocenia P. aktualny stan środowiska przyrodniczego gminy. Jakie problemy środowiskowe 

występują na terenie gminy, które z nich należy rozwiązać w pierwszej kolejności? 
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SFERA GOSPODARCZA/ FINANSE LOKALNE.  

 

1. Jak można ocenić gminę pod względem gospodarczym? Czy jest to przestrzeń atrakcyjna do 

prowadzenia działalności gospodarczej? Jaki rodzaj działalności gospodarczej może się w 

szczególności rozwijać na terenie gminy.  

2. Czy o społeczności gminy można powiedzieć, że jest przedsiębiorcza? Co o tym świadczy? Czy 

można jeszcze wzmocnić sferę usług na rzecz mieszkańców? Czy jest taka potrzeba? Jakich 

działalności i usług brakuje na miejscu?  

3. Jak ocenia P. dostępność do rynku pracy mieszkańców gminy?  

4. Czy Gmina to miejsce potencjalnie atrakcyjne pod względem inwestycyjnym?  Co jest jej atutem, a 

co barierą?  

5. Czy Gmina współpracuje z przedsiębiorcami? Jak wygląda ta współpraca i czy jest ona potrzebna? 

6. Jakie problemy napotyka gmina w sferze finansów lokalnych? 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W TYM DROGOWA, KANALIZACYJNA.  

1. Jak można ocenić stan infrastruktury technicznej gminy. Jakie inwestycje będą kluczowe do 

osiągnięcia optymalnej infrastruktury gminy? 

2. Jak należy ocenić stan infrastruktury drogowej na terenie gminy. Jakie są oczekiwania 

mieszkańców? Jakich kluczowych rozwiązań i inwestycji oczekują? 

 

 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA, WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. 

  

1. Jak należy ocenić kapitał społeczny w gminie? Jaka jest rola mieszkańców i społeczności lokalnej, 

w tym organizacji pozarządowych w kreowaniu pomysłów na rzecz rozwoju gminy i uczestnictwie 

w życiu społecznym gminy? 

2. Czy widoczne są zmiany w aktywności społecznej mieszkańców gminy?  Czy na terenie gminy 

działają organizacje społeczne, które w szczególny sposób angażują się w działania na rzecz 

mieszkańców gminy? 

3. Jak kształtuje się współpraca władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi. Co jest problemem?  
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Ankieta do badań ilościowych z mieszkańcami gminy Oleśnica  

Celem badań jest poznanie opinii mieszkańców na temat Gminy Oleśnica oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań 

wobec dalszego rozwoju.   

1. Jakie są największe atuty Gminy Oleśnica? Proszę wskazać max. 3 odpowiedzi  

A. ………… 

B. ………… 

C. ………… 

2. Jak Pani/Pan ocenia Gminę Oleśnica z punktu widzenia warunków życia?  

Oceny proszę dokonać w skali 1-5, gdzie 1-bardzo źle, 2-raczej źle, 3-przeciętnie, 4- raczej dobrze, 5-bardzo dobrze. 
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1. Bezpieczeństwo mieszkańców       

2. Łatwość zalezienia pracy      

3. Opieka społeczna      

4. Publiczna opieka zdrowotna (szpital, przychodnie)      

5. Kanalizacja      

6. Stan środowiska naturalnego      

7. Stan ulic i chodników       

8. Czystość i estetyka      

9. Komunikacja/transport publiczny      

10. Placówki handlowe       

11. Placówki gastronomiczne      

12. Dostęp do sportu i rekreacji      

13. Dostęp do kultury i rozrywki      

14. Oferta zagospodarowania czasu wolnego      

15. Oświata (szkoły podstawowe, gimnazja)       

16. Warunki mieszkaniowe      

17. Atrakcje przyciągające turystów      

 

3. Jakich miejsc jest za mało na terenie gminy? Proszę wskazać max. 3 takie miejsca. 

a. Wyróżniających atrakcji turystycznych 

b. Kawiarni 

c. Pubów 

d. Miejsc rozrywki dla młodzieży 

e. Placów zabaw dla dzieci 

f. Centrów handlowych, supermarketów 

g. Bibliotek  

h. Ścieżek rowerowych 

i. Otwartych punktów dostępu do Internetu HOT SPOT 

j. Zagospodarowanych terenów rekreacyjnych  

k. Parków i skwerów 

l. Klubów seniora/domów dziennego pobytu dla seniorów 

m. Hoteli i pensjonatów 
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n. Terenów inwestycyjnych 

o. Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej , np. boisk, hal sportowych, basenów, otwartych siłowni 

p. Innych miejsc, proszę podać ………………………. 

4. Proszę powiedzieć, czy w Pana/Pani opinii w czasie ostatnich 5 lat uległy poprawie czy pogorszeniu następujące 

elementy życia. 

 Pogorszenie 
Bez 

zmian 
Poprawa 

Bezpieczeństwo mieszkańców  
   

Łatwość znalezienia pracy 
   

Opieka społeczna 
   

Publiczna opieka zdrowotna (szpital, przychodnie) 
   

Kanalizacja 
   

Stan środowiska naturalnego 
   

Stan ulic i chodników  
   

Czystość i estetyka 
   

Komunikacja/transport publiczny 
   

Placówki handlowe  
   

Placówki gastronomiczne 
   

Dostęp do sportu i rekreacji 
   

Dostęp do kultury i rozrywki 
   

Oferta zagospodarowania czasu wolnego 
   

Oświata (szkoły podstawowe)  
   

Warunki mieszkaniowe 
   

Atrakcje przyciągające turystów 
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5. Co przede wszystkim należałoby zrobić w najbliższych 10 latach? Proszę wskazać max. na 5 odpowiedzi. 

a. Rozwinąć instytucje kultury 

b. Stworzyć warunki rozwoju dla istniejących i nowych firm 

c. Rozwinąć ośrodki sportu i rekreacji  

d. Stworzyć i wypromować atrakcje przyciągające turystów 

e. Rozwijać komunikację lokalną i regionalną 

f. Promować zabytki i atrakcje historyczne 

g. Postawić na rozwój terenów zielonych  

h. Rozwijać infrastrukturę turystyczno–rekreacyjną 

i. Poprawić estetykę, dokonać remontów i renowacji budynków, ulic itp. 

j. Wzmocnić współpracę z sąsiednimi regionami, 

k. Inne działania, proszę podać, jakie…………………………………………………………….. 

 

6. Proszę wskazać trzy kluczowe inwestycje do wykonania na terenie gminy, które przyczynią się do jego rozwoju: 

 A. ……………………… 

 B. ……………………… 

 C. ………………………  

7. Najważniejszy problem gminy to? (proszę wskazać maksymalnie trzy): 

 A. ……………………… 

 B. ……………………… 

 C. ……………………… 

8. Jak ocenia Pan/Pani ogólne warunki życia w gminie? 

Bardzo dobre Dobre Przeciętne Złe Bardzo źle 

     

 

9. Które zdanie jest prawdziwe o Pana/Pani sytuacji? 

 

Tak 
Raczej 

tak 

Nie 

mam 

zdania 

Raczej 

nie 
Nie 

Poważnie zastanawiam się nad zmianą miejsca zamieszkania      

W moim miejscu zamieszkania czuję się bezpiecznie.  Nie 

odczuwam zagrożenia przestępczością 
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Moja sytuacja finansowa jest dobra      

Czuję dumę z bycia mieszkańcem gminy       

 

METRYCZKA 

1. Płeć respondenta 

a. Kobieta 

b. Mężczyzna 

 

2. Proszę podać swój wiek 

a. 18 – 24 lata 

b. 25 – 34 lata 

c. 35 – 44 lata 

d. 45 – 54 lata 

e. 55 – 64 lata 

f. 65 i więcej lat 

 

3. Miejsce zamieszkania 

(Miejscowość z listy rozwijanej) 

 

 

 

 


