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1 METODOLOGIA I OKOLICZNOŚCI BADANIA
W ramach prac nad diagnozą problemów społecznych Miasta i Gminy Strzelin od sierpnia do
listopada 2014 roku przeprowadzono badania ankietowe, których głównym celem było zebranie
opinii wśród mieszkańców na temat oceny warunków życia w gminie. Koncepcja badań, w tym
problemy badawcze, kwestionariusz ankiety, dobór próby etc. została przygotowana przez
Zespół ds. Diagnozy Problemów Społecznych Miasta i Gminy Strzelin. Koordynatorem badań
był Pan Łukasz Krzysztofczyk. Rozprowadzaniem kwestionariuszy wśród mieszkańców i ich
zbieraniem zajmowali się Wolontariusze. Badani wypełniali kwestionariusz samodzielnie. Próbę
kwotową do badań wyliczono dla 6% błędu statystycznego (N=266 osób), odwzorowując w niej
proporcje podziału na płeć wśród mieszkańców oraz proporcje liczby mieszkańców dla miasta
Strzelina i sołectw z terenu gminy. Dane liczbowe zaczerpnięto z zasobów urzędu gminy (stan
na: 07.07.2014). Badania zostały poprzedzone pilotażem. Prezentowane w tym raporcie wyniki
mają być punktem wyjścia w procesie aktualizacji i opracowania Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Strzelin. Obowiązujący dokument jest bowiem ważny
do końca 2015 roku.

2 CHARAKTERYSTYKA SOCJOEKONOMICZNA BADANYCH
Badaniem, jak już wspomniano, objęto 266 osób, w tym 139 kobiet i 127 mężczyzn. Były to
wyłącznie osoby dorosłe.
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Strukturę wiekową badanej grupy przedstawia poniższy wykres. Najliczniejszą grupę
wiekową wśród badanych stanowiły osoby w wieku 35 – 45 lat. Niemalże równoliczne były dwa
przedziały wiekowe badanych w wieku 25 – 34 lat i 45 – 54 lat. Osób badanych w wieku 55 do
64 lat znalazło się w próbie 12,78% (34 osoby), a wśród najmłodszej grupy wiekowej, od 18 do
24 raku życia znalazło się jedynie 7,14% ankietowanych (19 osób). Taki rozkład nie
odzwierciedla wiernie struktury demograficznej Miasta i Gminy Strzelin. W probie mamy
niewielką nadreprezentację osób z przedziału 35 – 44 lata i niedobór osób z z najmłodszej grupy
wiekowej oraz osób w wieku 55 – 64 lata.
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Wśród respondentów najmniej zadeklarowało wykształcenie gimnazjalne – zaledwie 10
osób, czyli 3,8% badanych. Najliczniejszą grupę wśród badanych (90 osób, czyli 1/3) stanowią
natomiast osoby z wykształceniem wyższym. Taki rozkład badanych w próbie może tłumaczyć
fakt, że te osoby najchętniej zgadzały się na samodzielne wypełnienie kwestionariusza ankiety.
Wykształceniem co najmniej średnim legitymuje się przeszło 20% ankietowanych (62 osoby).
Swoją edukację na szkole podstawowej lub gimnazjum zakończyło łącznie 30 ankietowanych,
czyli 11,3%. Wykształcenie zawodowe zadeklarował co piąty badany, 55 osób. Podział badanych
ze względu na wykształcenie obrazuje kolejny wykres.
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Wśród ankietowanych zdecydowanie przeważają osoby pozostające w związkach
małżeńskich; jest ich 158. Z kolei 49 osób, a zatem 19%, określiło się jako wolne. Co dziesiąta
osoba (26 badanych) zadeklarowała się jako żyjąca w związkach nieformalnych. W ostatniej
kategorii (wdowa/wdowiec) umiejscowiły się 24 osoby (9%) ankietowanych. Dane te graficznie
przedstawia poniższy wykres.
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Chociaż łączny odsetek osób wolnych i owdowiałych wynosi prawie 30%, to jedynie połowa z
nich, czyli 39 ankietowanych (14,7%), prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe. Reszta –
aż 82,7% – żyje w gospodarstwach wieloosobowych. Są to najczęściej gospodarstwa 4-osobowe
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(70 wskazań), a następnie 3- i 2-osobowe (58 wskazań i 50). Większych niż czteroosobowe
gospodarstwa domowe w próbie jest relatywnie niewiele: 5-osobowych (26) i 6-osobowych (16).
Najliczniejsze badane gospodarstwo domowe liczyło 8 członków. Poniżej wykres obrazujący
podział gospodarstw domowych ze względu na liczbę osób.
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Pomimo że zdecydowana większość badanych żyje w wieloosobowych gospodarstwach
domowych, prawie połowa nie ma dzieci na utrzymaniu – 114 osób (42,9%). Mniej więcej co
piąty ankietowany utrzymuje jedno dziecko (56 osób) lub dwoje (51 osób), troje dzieci
utrzymuje zaledwie 11 badanych. Większa liczba dzieci stanowi rzadkość, 6 respondentów
wskazało czworo dzieci na utrzymaniu, pięcioro zaledwie dwie osoby. Omówione dane w ujęciu
procentowym przedstawia poniższy wykres.
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Warto zaznaczyć, że znacząca część respondentów (prawie 10%, 26 osób) nie udzieliła
odpowiedzi na pytanie o liczbę dzieci na utrzymaniu. Być może badanym sprawiało trudność
zakwalifikowanie dzieci wprawdzie pracujących, lecz zamieszkujących z rodzicami i nie
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partycypujących w kosztach utrzymania mieszkania lub domu albo też wspomaganych
finansowo w inny sposób.
Większość badanych mieszka w budynkach wielorodzinnych (156 osób, 59%), pozostali
w domach jednorodzinnych (107 osób, 41%). Pytani o liczbę pokoi w domu/mieszkaniu, badani
deklarowali najczęściej 2 pokoje (1/3 ogółu), 3 pokoje (1/4 tj. 69 osób), 4 pokoje co piąty badany
(52 osoby). Rzadkością są mieszkania jednopokojowe – zamieszkuje w nich 22 respondentów,
czyli 8,3%. Za wyjątek można uznać w próbie badanych tych, którzy mieszkają w mieszkaniach
pięcio- lub sześciopokojowych, odpowiednio 13 i 11 osób, czyli mniej niż 5% badanych.
Łącznie więc 68% badanych mieszka w lokalach co najwyżej 3-pokojowych. Dane te obrazuje
wykres poniżej.
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Badani zostali również zapytani o standard techniczny swoich mieszkań. Dostęp do
centralnego ogrzewania deklaruje 3/4 badanych, czyli 201 osób. Do kanalizacji dostęp ma o 9
osób więcej, niespełna 80% badanych. Instalację gazową ma 168 badanych, tj. 63,2%. 227 osób
powiedziało, że ma jedną łazienkę w mieszkaniu. Co dziesiąty badany ma dwie łazienki, co w
sumie nie jest dużą liczbą biorąc pod uwagę, że 107 osób mieszka w domach jednorodzinnych.
Tylko jedna osoba wskazała trzy łazienki. Ciepłą, bieżącą wodę zadeklarowało 230 badanych.
Odsetek wskazań deklarujących odpowiednie wyposażenie prezentuje poniższy wykres.
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W świetle badań dominującym sposobem utrzymania pozostaje dla mieszkańców gminy
praca najemna, przeważnie wykonywana na podstawie umowy o pracę. Proszeni o wskazanie
głównych źródeł utrzymania w gospodarstwie domowym (można było zaznaczyć więcej niż
jedną odpowiedź), badani deklarowali najczęściej właśnie umowę o pracę – odpowiedziała tak
ponad połowa respondentów – 55,64%. 41 badanych, czyli 15,4% wskazała rentę lub emeryturę.
24 osoby wskazały jako główne źródło zasiłki. Tylko 7,5% (20 osób) wymieniło wśród
głównych źródeł dochodu własną firmę. Prace dorywcze wskazało19 osób. Stypendia, umowy
zlecenia lub umowy o dzieło stanowią główne źródło utrzymania dla kilku lub kilkunastu
ankietowanych. Szczegółowe dane zawiera wykres poniżej.
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Swoją sytuację ekonomiczną mieszkańcy gminy oceniają w większości jako średnią.
Pytani o sposób funkcjonowania swojego gospodarstwa domowego (w aspekcie ekonomicznym)
badani najczęściej wybierali odpowiedź „średnio – żyjemy od pierwszego do pierwszego” (121
wskazań). Co trzeci badany wskazywał „raczej dobrze – żyjemy dość dostatnio” (88 wskazań)
i było to więcej wskazań niż odpowiedzi „raczej źle – wystarcza nam jedynie na podstawowe
potrzeby” (35 wskazań). Niewielka liczba badanych zaznaczyła odpowiedź „bardzo źle – żyjemy
bardzo biednie” (10 osób), ale równie mało zaznaczyło „bardzo dobrze – niczego nam nie
brakuje” (9 osób).

Samoocena kondycji ekonomicznej gospodarstwa domowego badanych
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Badani zostali również zapytani, czy zabrakło im pieniędzy na określone potrzeby w ciągu
ostatniego roku. Ponad połowa z nich (142 osoby) nie mogła sobie pozwolić na sfinansowanie
urlopu i wypoczynku. 128 badanym zabrakło na sprzęt gospodarstwa domowego. 104 osoby,
czyli prawie 40 % nie mogła sobie pozwolić na wydatki związane z kulturą jak wyjście do kina,
na koncert, zakup książek itp. Niepokojące również jest to, że ponad 1/3 badanych (93 osoby)
zabrakło pieniędzy na leczenie. Dużo osób, pamiętając o samoocenie kondycji ekonomicznej
gospodarstw domowych, wskazało na brak środków na opłaty czynszowe – 54 osoby, podobna
liczba wskazała brak pieniędzy na zakup ubrań (55 osób). Na wydatki związane z nauką i
kształceniem nie mogło sobie pozwolić 46 badanych. Na żywność w ciągu ostatniego roku
zabrakło 34 osobom. Szczegółowe dane zawiera poniższy wykres.

Na co brakowało pieniędzy badanym w ciągu ostatniego roku?
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3 OPINIE MIESZKAŃCÓW NA TEMAT WARUNKÓW ŻYCIA
W GMINIE
Większość badanych pozytywnie ocenia gminę jako miejsce do życia. Znakomicie żyje się w
niej 45 badanym, 31 bardzo dobrze, dobrze – 119. Co piąty badany (50 osób) ocenia gminę
średnio. Niezadowolenie deklaruje zaledwie 7% badanych, tj. 17 osób, w tym 15 ocenia gminę,
jako miejsce, w którym żyje się źle.

Ocena gminy jako miejsca do życia
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Z perspektywy czasu zmianę na lepsze odnotowuje połowa badanych, w tym 30 badanym
żyje się zdecydowanie lepiej, 107 lepiej. 1/5 respondentów nie dostrzega zmiany na lepsze, w
tym mało, ale jednak 5 osób mówi, że zdecydowanie nie żyje się lepiej niż 10 lat wcześniej. 75
badanych nie wie.

Czy dzisiaj żyje się tutaj lepiej mieszkańcom niż 10 lat temu?
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Prawie połowa mieszkańców nie wyprowadziłaby się ze swojej miejscowości, nawet
gdyby miała taką możliwość: 42 badanych zdecydowanie nie, a 71 raczej nie. Jednak prawie
30% badanych wyprowadziłoby się: 8% ogółu zdecydowanie (21 osób), a 21% raczej tak (57
osób). Co czwarty nie wie i to dość znaczny odsetek wskazań.

Gotowość do wyprowadzenia się badanych, jeśli mieliby taką możliwość
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Sytuacja wygląda nieco inaczej, kiedy badani deklarują, czy chcieliby, aby ich dzieci
mieszkały tam, gdzie oni, jak dorosną. Tu ponad połowa badanych (140 osób) nie wie. Można to
tłumaczyć tym, że osoby o średnim lub niskim kapitale ekonomicznym (brak dużego majątku,
brak własnej, rodzinnej firmy itp. – większość badanych to osoby pracujące na etacie, które nie
myślą o tym, aby dzieci powielały ich ścieżki zawodowe) nie planują raczej karier życiowych
własnych dzieci i pozostawiają im swobodę wyboru, uznając, że tym samym zwiększają ich
szanse na powodzenie życiowe. Niemalże 1/5 badanych, 48 osób uznało, że nie chce, aby ich
dzieci w przyszłości mieszkały w tej samej miejscowości, co oni. Tyle samo badanych było
przeciwnego zdania. 16 badanych wskazało, że nie ma dzieci i nie chce ich mieć.

Czy badani chcieliby, aby ich dzieci kiedy dorosną mieszkały
w tej samej miejscowości co oni?
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Wysokie poczucie bezpieczeństwa i pozytywne potwierdzenie w rozkładzie odpowiedzi
na pytanie „Spacerowanie wieczorem w twojej okolicy jest…?” dotyczy co trzeciego badanego
(89 osób). Co piąty badany czuje się raczej niebezpiecznie (52 osoby). Zdecydowana większość
odpowiedzi w tym pytaniu – 116 osób – to brak zdania. Osoby te nie mają takich doświadczeń
jak spacerowanie w godzinach wieczornych w pobliżu miejsca zamieszkania, dlatego nie
potrafią udzielić odpowiedzi. Taki komentarz najczęściej był przekazywany ankietorom.

Czy spacerowanie w godzinach wieczornych jest bezpieczne
w miejscowości badanych?
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Wśród atutów zamieszkiwanej przez siebie miejscowości badani najczęściej wskazywali
bliskość przyrody; odpowiedź tę wybrała ponad połowa respondentów (154). 109 badanych
doceniło spokój i bezpieczeństwo. 75 osób, czyli prawie 30% badanych wybrało odpowiedzi
„dobrzy ludzie” oraz co czwarty badany (68 osób) „czysto”. Trudność sprawiło natomiast
respondentom wskazanie innych walorów poza przewidzianymi w kwestionariuszu. W kategorii
„inne” pojawiły się następujące przykłady: blisko do pracy, szkoła, kościół, sklep w miejscu
zamieszkania, blisko Wrocławia. Na uwagę zwraca również duża liczba wskazań (104
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badanych), że miejscowość niczym się nie wyróżnia. Dokładne dane przedstawia wykres
powyżej.
Badani zostali również poproszeni o wskazanie rzeczy, których im zdaniem najbardziej
brakuje młodzieży w gminie. Ponad połowa wskazała ścieżki rowerowe (138 osób). Tu należy
pamiętać, że ścieżki mogą być turystyczne i rekreacyjne, mogą jednak służyć także codziennie
dojazdom do szkoły lub pracy. Dane Urzędu Statystycznego we Wrocławiu podają, że długość
ścieżek rowerowych w gminie wynosiła w 2013 roku 2 km. Niemalże 45% respondentów (119
osób) wskazała miejsca spotkań jak świetlica czy klub, co zdaje się mieć duże znaczenie przy
niesprzyjającej aurze. Niemalże co trzeci badany wskazał, że młodym ludziom najbardziej
brakuje poczucia bezpieczeństwa (80 osób). Co piąty badany stwierdził, że młodzieży w gminie
niczego nie brakuje (61 osób).

Czego zdaniem badanych brakuje młodzieży?
inne

6,02%
22,93%

niczego nie brakuje

30,08%

poczucia bezpieczeństwa

51,88%

ścieżek rowerowych

44,74%

miejsc spotkań (świetlica, klub)
24,06%

obiektów sportowo-rekreacyjnych
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Za największy problem w gminie respondenci uznali zdecydowanie brak pracy (tę
odpowiedź wybrało 70% badanych, 186 osób) Więcej niż 40% badanych wśród największych
bolączek w gminie wskazało trudny dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej (121 osób).
Wśród potrzebnych specjalistów badani wskazywali najczęściej: ortopedę, endokrynologa,
alergologa i laryngologa. Co trzeci badany wskazał brak dostępu do mieszkań (93 osoby) oraz
niską aktywność społeczną mieszkańców gminy (88 osób). 1/5 badanych wskazała na nieufność
i brak życzliwości oraz niewystarczającą ofertę spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
Więcej informacji zawiera poniższy wykres.
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Najważniejsze problemy mieszkańców Miasta i Gminy Strzelin
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niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu dla dorosłych

23%

niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

24%

nie jest bezpiecznie
opieka nad dziećmi do lat trzech

15%
9%
45%

ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów
brak mieszkania

35%
70%

brak pracy, trudności w jej znalezieniu
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Wykres na kolejnej stronie prezentuje średnie ocen (w skali od 1 do 6) wystawionych
przez badanych wybranym determinantom jakości życia w gminie. Powyżej szkolnej czwórki
oceniono:
• działalność bibliotek (4,39),
• działalność ośrodka sportu i rekreacji (4,16),
• działalność domów kultury (4,03),
• działalność instytucji pomocy społecznej (4,0),
• jakość opieki w przedszkolach (4,31),
• jakość nauczania w szkołach gimnazjalnych (4,04)
Najniższą notę respondenci wystawili natomiast za:
• dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej (2,75).
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Ocena działalności poszczególnych instytucji w gminie
działalność policji

3,53

działalność straży miejskiej

3,6
4,16

działalność ośrodka sportu i rekreacji

4,39

działalność bibliotek

4,03

działalność domów kultury

4

działalność pomocy społecznej

2,75

dostępność lekarzy specjalistów

4,31

jakość opieki w przedszkolach

3,88

jakość nauczania w szkołach średnich

4,04

jakość nauczania w szkołach gimnazjalnych

3,96

jakość nauczania w szkołach podstawowych

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

średnia ocen (s kala ocen s zkolnych od 1 do 6)

Gmina w ocenie badanych
3,27

jakość dróg dla pieszych (chodniki, oświetlenie)
przystosowanie budynków publicznych
Do potrzeb osób niepełnosprawnych

3,15
3,96

estetyka budynków publicznych

3,53

bezpieczeństwo w miejscach publicznych

4,03

dostępność miejsc rekreacji i wypoczynku

2,76

dostępność tras rowerowych

3,42

dostępność transportu zbiorowego

2,92

jakość dróg
czystość miejsc publicznych

3,95

czystość środowiska naturalnego

3,92
0

0,5

1

1,5

2

ś re dnia oce n (sk ala oce n szk olnych od 1 do 6)
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2,5

3

3,5

4

4,5

Badani nieco niżej od instytucji gminnych ocenili dostępną infrastrukturę w gminie i jej
walory. Najwyżej, co oznacza średnią 4,03 oceniono dostępność miejsc rekreacji i wypoczynku.
Najniżej oceniono zaś jakość dróg (średnia 2,92) i dostępność tras rowerowych (2,76). Na prawie
ocenę dobrą oceniono: estetykę budynków publicznych (3,96), czystość miejsc publicznych
(3,95) oraz czystość środowiska naturalnego (3,92). Szczegółowe dane zawiera wykres na
poprzedniej stronie.

14

4 OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW WOBEC WŁADZ GMINY
Za najważniejsze zadania, na których powinny się skupić władze gminy w najbliższych latach,
ankietowani uznali kolejno (według odsetka respondentów wskazujących dane zadanie):
• bezpieczeństwo publiczne (47%),
• modernizacja dróg i chodników (36%),
• wspieranie dostępu mieszkańców do opieki zdrowotnej (35%),
• wspieranie i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (35%).
Więcej obszarów wraz z odsetkiem respondentów wskazujących je jako priorytetowe zawiera
poniższy wykres.

Czym powinny zająć się władze Miasta i Gminy Strzelin w pierwszej kolejności?

inne

3%
11%

wodociągi i k analizacja

36%

m odernizacja dróg i chodników

9%

ws pieranie działań k u ltu ralnych i instytu cji ku ltu ry

10%

wspie ranie s portu i re k reacji

13%

ws pieranie organizacji społecznych

35%

ws pieranie dostę pu m ies zkańców do opie ki zdrowotne j

21%

ws pieranie edu kacji szk olne j
wspie ranie e du k acji przeds zkolnej i żłobkowe j

9%

ws pieranie s ierot

9%

wspie ranie osób u zale żnionych

4%
29%

ws pieranie os ób nie pe łnos prawnych
wspie ranie s am otnych rodziców

10%
19%

ws pieranie m ies zkalnictwa kom u nalnego

35%

wspie ranie i ak tywizacja zawodowa osób bezrobotnych
wspie ranie osób be zdom nych
u trzym anie terenów zielonych
czystość u lic i m ie js c pu blicznych
be zpiecze ńs two pu bliczne

9%
8%
22%
47%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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