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STRESZCZENIE
Celem „Badania Opinii Publicznej Mieszkańców Olsztyna” jest poznanie stanowiska
zamieszkałych na tym terenie ludzi w wielu ważnych dla miasta kwestiach. Taki rodzaj konsultacji
społecznych władze Olsztyna prowadzą cyklicznie od 1997 roku. Obecne badanie odbyło się na
przełomie lipca i sierpnia 2010 r.
Charakterystyka badanej populacji
Objęta badaniem próba pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania odzwierciedla
strukturę ludności Olsztyna. Najbardziej charakterystyczne cechy wylosowanej próby to: przewaga
kobiet (54,1% ogółu populacji) nad mężczyznami (45,9%), najwięcej spośród pytanych mieszka na
osiedlach: Jaroty (13,7%), Kormoran (8,1%), Nagórki (6,6%) oraz Pojezierze (6,7%).
Proporcjonalność nie została zachowana w przypadku najmniej zaludnionych osiedli (Brzeziny,
Gutkowo, Kortowo, Likusy, Nad Jeziorem Długim, Redykajny, Zielona Górka, Śródmieście), tam – w
celu zapewnienia poprawności analizy statystycznej – próba uległa zwiększeniu do 30 jednostek.
Struktura poszczególnych grup wieku układała się następująco: 45-59 lat - 26,4%, następnie 25-34
lat - 21,5%. Kolejne dwie kategorie – przedziały 35-44 lat oraz 65 i więcej lat – posiadają zbliżony
udział w badanej próbie – kolejno 16 i 15,5%.
Identyfikacja mieszkańców z Olsztynem
Identyfikacja mieszkańców z Olsztynem, mierzona poprzez ilość osób deklarujących chęć
pozostania w mieście, jest wysoka. Zdecydowana większość pytanych mieszkańców Olsztyna
(75,4%) deklaruje chęć pozostania w Olsztynie. Nadal utrzymują się prawidłowości sygnalizowane w
poprzednich cyklach badawczych, tzn. wybór miejsca zamieszkania pozostaje w związku z wiekiem,
aktywnością zawodową i wykształceniem. Opuścić Olsztyn chcą najczęściej osoby młode,
bezrobotne lub uczące się i legitymujące się wykształceniem wyższym.

Obraz miasta
Niezadowolenie z warunków życiowych, w tym niska ocena sytuacji materialnej oraz brak
pracy, determinują Olsztyniaków do podejmowania decyzji o wyprowadzce z Olsztyna. Jednakże
dostrzegane są pozytywne aspekty miasta, takie jak bezpieczeństwo oraz oferta spędzenia czasu
wolnego. W opinii większości mieszkańców Olsztyn jest miastem bezpiecznym, a miejsca, które
budzą lęk to ul. Kolejowa na Zatorzu, tereny wokół tzw. „samotniaków” (przy ul. Kołobrzeskiej i
Niepodległości) oraz blokowiska (Nagórki, Pojezierze, Kormoran). Bardzo dobrze została oceniona
oferta kulturalno-rozrywkowa. Nieco gorzej w ocenie wypada oferta rekreacyjno-sportowa.
Mieszkańcy najbardziej odczuwają brak dostatecznej ilości tras rowerowych i basenów. Połowa
respondentów uważa, że brakuje im w Olsztynie tras do jazdy na deskorolkach i łyżworolkach oraz
lodowisk. W przeciągu kilku ostatnich lat mieszkańcy zauważyli pozytywne zmiany w sferze handlu i
usług, w budownictwie mieszkaniowym oraz w utrzymaniu zieleni miejskiej. Z kolei największe
niezadowolenie budzi stan infrastruktury technicznej i dróg – naprawa i budowa dróg jest według
opinii publicznej – przedsięwzięciem priorytetowym.
Ocenie mieszkańców poddano też niektóre instytucje. Najwyżej oceniana jest działalność
Straży Pożarnej, której Olsztyniacy przyznali średnią ocenę dobrą. Najniżej - Straż Miejskiej oraz
Opieka Zdrowotna. Obie instytucje otrzymały średnią ocenę dostateczną. Opinie na temat pogotowia
energetycznego, gazowego i wodno-kanalizacyjnego trzeba uznać za orientacyjne, ponieważ wielu
ankietowanych nie miało kontaktu z tymi instytucjami.
Osiedla Olsztyna
Analiza opinii Olsztynian o infrastrukturze technicznej i walorach przyrodniczych otoczenia, z
którymi stykają się mieszkańcy na swoich osiedlach, wskazuje, że w większości dominują pozytywne
oceny tej sfery. Z uzyskanych odpowiedzi wyłania się nam obraz miasta spokojnego i cichego,
posiadającego zadbane, czyste i dobrze oświetlone ulice i chodniki, dobrze utrzymane budynki,
czyste powietrze oraz należyty stan i utrzymanie zieleni. Osiedla, stanowiące pod tym względem
wizytówkę miasta to przede wszystkim: Brzeziny, Redykajny, Osiedle Generałów, Zielona Górka i
Likusy. Najsłabiej pod tym względem wypadają osiedla: Śródmieście, Kościuszki, Wojska Polskiego.
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Jednocześnie mieszkańcy Olsztyna dostrzegają na swoich osiedlach obszary, zasługujące na
zdecydowaną negatywną ocenę. Dotyczy to przede wszystkim: ilości miejsc parkingowych oraz
braku stosownych udogodnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Do niechlubnej
czołówki zakwalifikowały się tutaj w ocenie mieszkańców takie osiedla, jak: Śródmieście, Kościuszki,
Grunwaldzkie, ale także: Pieczewo, Osiedle Generałów, Kętrzyńskiego, Nagórki, Podgrodzie,
Wojska Polskiego.
Mieszkańcy czują się bezpiecznie na osiedlach, które zamieszkują. Wysoki stopień poczucia
bezpieczeństwa mają mieszkańcy osiedli: Brzeziny, Gutkowo, Osiedle Generałów, Kętrzyńskiego,
Redykajny (ponad 90% odpowiedzi twierdzących), Kortowo, Grunwaldzkie, Zielona Górka,
Kościuszki (ponad 80%), a także Likusy, Nad Jez. Długim, Mazurskie, Jaroty Dajtki, Pojezierze,
Kormoran, Śródmieście, Nagórki, oraz Podgrodzia (powyżej 50%).
Oceny poszczególnych elementów infrastruktury handlowo-usługowej i społecznej tworzą
pozytywny obraz, zarówno na poszczególnych osiedlach, jak i w skali całego miasta. Nasycenie
olsztyńskiego rynku punktami usługowymi oraz sklepami spożywczymi i wielobranżowymi jest
zdaniem Olsztynian zadowalające. Nie ma też większych kłopotów z dostępnością do szkół i
przedszkoli oraz przychodni zdrowia. Istnieją jednak osiedla olsztyńskie, których mieszkańcy
odczuwają deficyt szkół i przedszkoli. Są to osiedla: Grunwaldzkie, Kościuszki, Brzeziny Zielona
Górka, Osiedle Generałów. Niewystarczająca liczba przychodni zdrowia w opinii mieszkańców jest
na osiedlach: Zielona Górka, Brzeziny i Gutkowo. Infrastruktura usługowo-handlowa najsłabiej jest
oceniana przez mieszkańców Gutkowa, Zielonej Górki i Dajtek. Mieszkańcy Redykajn i Gutkowa
skarżą się również na niedostateczną ilość środków komunikacji miejskiej.
Infrastruktura kulturalno-rozrywkowa to jeden ze słabych punktów olsztyńskich osiedli.
Najgorzej w tej sferze wypada dostęp do pływalni (21 osiedli zgłasza brak możliwości skorzystania z
basenów) oraz obszar związany z zainteresowaniami respondentów - mieszkańcy aż 19 osiedli
wyrażają braki miejsc, w których mogliby realizować swoje hobby. 17 osiedli nie ma wystarczającej
liczby boisk sportowych oraz lodowisk. Najbardziej zaniedbana infrastruktura kulturalno-sportowa
jest na osiedlu Zielona Górka. Z kolei baza sportowo-kulturalna najbardziej rozbudowana jest w
Kortowie i Osiedlu Generałów.
Autorefleksja na temat standardu życia mieszkańców Olsztyna wypadła pomyślnie,
większość zapytanych ludzi uznało, że ich poziom życia nie jest niski. Najniższą samoocenę mają
mieszkańcy Zatorza, oraz osiedla Grunwaldzkiego. Na Zatorzu występuje zarówno zjawisko
narkomanii jak i patologia alkoholowa oraz wysokie bezrobocie, także wśród młodzieży. Uczucie, że
społeczeństwo się starzeje towarzyszy mieszkańcom osiedli: Grunwaldzkiego, Zatorza, Kościuszki,
Zielonej Górki, Pojezierza, a także Śródmieścia, Podleśna i Nad Jez. Długim. Najwyżej ocenili swoje
osiedla mieszkańcy osiedla Generałów, Redykajn i Kętrzyńskiego. Zalety swojej okolicy widzą też
mieszkający na terenie: Dajtek, Gutkowa i Zielonej Górki.
Ocena działań samorządów
Mieszkańcy słabo orientują się w działaniu Rad Osiedli oraz władz miasta. Największe
zainteresowanie działalnością samorządów wykazują osoby w wieku 35-59 lat, z wyższym
wykształceniem. Analiza związku zainteresowania pracą lokalnego samorządu a aktywnością
zawodową wykazała, że najbardziej zaangażowaną w sprawy lokalne są pracownicy najemni, a
następnie emeryci i renciści. Najmniej zainteresowani są studenci i uczniowie – tylko 26,3%
odpowiedzi pozytywnych.
Najczęściej wymienianym przez respondentów źródłem informacji jest „Gazeta Olsztyńska”
(66,7% wskazań), w znacznej mierze (50,1% odpowiedzi) wiedza o działaniach władz miejskich
czerpana jest z telewizji regionalnej (TVP3), a w dalszej kolejności informacje pochodzą z Radia
Olsztyn (27,6%) i domeny internetowej Urzędu Miasta (23,3%). Źródła, z których mieszkańcy
korzystają najrzadziej to: organizacje i partie (1% odpowiedzi), Rada Osiedla (1,2%), spotkania z
radnymi i członkami zarządu (1,3%), oraz Olsztyńska Telewizja Internetowa (2,2%).
Strona internetowa Urzędu Miasta pojawiła się na 4 miejscu listy najwyżej cenionych źródeł
informacji o działalności władz miasta. Większość użytkowników tej strony ocenia ją pozytywnie:
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5,5% uważa, że jest przyjazna, a 11,5% znajduje na niej ważne informacje. Pozostali krytykują ją za
małą czytelność (4,4%), ubogą treść (6,9%) i trudność poruszania się po niej (1,5%).
Większość respondentów zwraca uwagę na możliwość wykorzystania Internetu do
załatwienia spraw urzędowych, a także w celach porady. Mieszkańcy Olsztyna uważają również, że
miejska strona internetowa powinna stwarzać możliwość konsultacji społecznych. Na samym końcu
listy zadań, które powinna spełniać domena miasta jest możliwość pozyskiwania informacji dla
inwestorów (22,7% odpowiedzi). Jedynie 4,6% odpowiedzi wskazuje na to, że internetowa strona
miasta nie jest potrzebna.
Rozwój Olsztyna
W opinii mieszkańców kluczowe dla rozwoju miasta i wzmacniające pozycję Olsztyna
dziedziny, które należy wspierać to przede wszystkim oferta turystyczna oraz infrastruktura
transportowa – drogi, lotniska, transport zbiorowy. W celu zwiększenia konkurencyjności miasta
należy też zadbać o bazę rekreacyjno-sportową oraz o bazę edukacyjną, w tym szkolnictwo wyższe.
Co czwarty ankietowany uważa również, że silną pozycję Olsztyn jest w stanie osiągnąć dzięki
dobrze prosperującym podmiotom gospodarczym oraz odpowiednim warunkom dla rozwoju biznesu.
Dwa najważniejsze problemy społeczne utrudniające rozwój Olsztyna to wysoki poziom
bezrobocia oraz wysoki poziom ubóstwa mieszkańców. W sferze gospodarczej najbardziej szkodzi
zły stan infrastruktury drogowej oraz niewykorzystany potencjał turystyczny. Rozwój Olsztyna
ogranicza też niewystarczająca liczba miejsc parkingowych oraz słabo rozwinięta infrastruktura
turystyczna.
Najważniejszym przedsięwzięciem od wielu lat jest budowa obwodnicy miasta, w obecnym
badaniu aż 83,4% uznało ją za bardzo ważną inwestycję, a 13,3% za ważną. Kolejną pozycję w
hierarchii ważności zajmuje budowa ulicy Obiegowej (łącząca Sikorskiego, przez Piłsudskiego, do
Towarowej). Nieco mniejsze poparcie otrzymała budowa systemu ścieżek rowerowych oraz wodne
centrum sportowo-rekreacyjne i ulica Nowobałtycka. Na samym końcu listy znalazły się: budowa linii
tramwajowych i centrum konferencyjno-targowe. W iększość badanej grupy uznało, że nie ma
potrzeby zwiększania liczby hipermarketów na terenie Olsztyna.
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WSTĘP
Celem „Badania Opinii Publicznej Mieszkańców Olsztyna”, realizowanego cyklicznie od 1997 r.
jest poznanie stanowiska zamieszkałych na tym terenie ludzi w wielu ważnych dla miasta kwestiach
oraz monitoring efektów realizowanych przedsięwzięć.
Badanie opinii publicznej mieszkańców Olsztyna jest działaniem strategicznym w budowie
społeczeństwa obywatelskiego, na równi z władzami miasta odpowiadającego za poziom życia
mieszkańców i konkurencyjność w stosunku do innych miast.

KONCEPCJA BADANIA
Zasadniczym zadaniem, jakie zostało postawione w badaniu jest uzyskanie informacji
niezbędnych przy planowaniu rozwoju miasta Olsztyna oraz monitorowaniu efektów realizowanych
przedsięwzięć. Projekt jest kontynuacją tematyki podejmowanej w trakcie badań prowadzonych w
latach 1997, 2000, 2003, 2006 oraz 2008. Zastosowane rozwiązanie umożliwia uchwycenie
dynamiki obserwowanych zjawisk – ocenę kierunku zmian oraz wskazanie występujących trendów.
Uzyskane wyniki zostały przyporządkowane następującym obszarom:
o

identyfikacji mieszkańców z miastem;

o

opinii mieszkańców o funkcjonowaniu miasta;

o

opinii mieszkańców o funkcjonowaniu poszczególnych osiedli;

o

oceny działań władz samorządowych;

o

kierunków rozwoju Olsztyna;

METODOLOGIA BADANIA
Badania zostały przeprowadzone za pomocą wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem
standaryzowanego kwestionariusza wywiadu zawierającego 45 pytań oraz część metryczkową
określającą wybrane cechy społeczne respondentów.
W celu uzyskania reprezentatywności badania, populacja mieszkańców Olsztyna została
podzielona na warstwy. Główne kryterium tworzenia subpopulacji stanowiło miejsce zamieszkania
na jednym z 23 osiedli Olsztyna. Kolejne warstowanie na poziomie subpopulacji odbyło się według
kryteriów: płeć i wiek. Liczebność jednostek wg płci i wieku w poszczególnych frakcjach ustalana
była przy użyciu metody kwotowo-proporcjonalnej. Z każdej warstwy została wyłoniona liczba
jednostek proporcjonalna (płeć) lub kwotowa (wiek) do liczebności tej warstwy. Badaniami objęto
1167 dorosłych mieszkańców Olsztyna – z uwagi na prowadzenie badań w okresie letnich upałów –
wyłanianych na podstawie dostępności i wg klucza cech.
Realizacja badań terenowych została powierzona doświadczonym ankieterom, którzy zostali
przeszkoleni w zakresie podstawowych informacji dotyczących założeń badania oraz zasad
posługiwania się narzędziem badawczym. Z relacji ankieterów wynika, że największe trudności
respondentom sprawiało ocenianie wybranych instytucji, gdyż z niektórymi nie mieli do czynienia.
Niezrozumiane było pytanie o funkcje wychowacze pełnione w olsztyńskich szkołach. Problemy
sprawiało też pytanie o obszary wymagające znaczącej poprawy – trudność polegała na
hierarchizowaniu zadań. Wielokrotnie zdarzało się, że rozmówcy przerywali wywiad, tłumacząc że
trwa zbyt długo.
Zebrane w toku badań dane zostały utrwalone w formie elektronicznej, a proces ich
gromadzenia i systematyzowania podlegał kontroli w zakresie komplementarności i zupełności
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zapisów. Wysoka jakość zebranych danych została zapewniona ponadto poprzez uczestnictwo w
poszczególnych etapach badania osób posiadających doświadczenie w organizowaniu oraz
realizacji badań terenowych.
W zaprezentowanych zestawieniach wykorzystane zostały również wyniki badań
przeprowadzonych w poprzednich cyklach badawczych, w tym z 2008 r. W związku z tym, że do
analizy wykorzystane zostały gotowe opracowania, a nie surowe dane z badań, konieczne było
dostosowanie bieżącego raportu do sposobu w jaki prezentowane były dane w poprzednich
edycjach. Porównywanie w procentach zestawienia odpowiedzi w różnych latach nie zawsze sumują
się do 100%, w tych bowiem przypadkach respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.
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1. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI
Olsztyn nie posiada administracyjnego podziału na dzielnice, zgodnie ze Statutem Miasta
wyróżnić można natomiast 23 osiedla, które zostały potraktowane jako jeden
z kryteriów określających dobór próby (rys. 1).
Rysunek 1. Osiedla na mapie Olsztyna
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Źródło: opracowanie Joanna Balcerzak-Kalata

Odsetek ankietowanych zamieszkujących poszczególne olsztyńskie osiedla jest zbliżony do
rozmieszczenia ludności zameldowanej w tych osiedlach. Najwięcej spośród pytanych mieszka na
osiedlach: Jaroty (13,7%), Kormoran (8,1%), Pojezierze (6,6%) oraz Nagórki (6,4%).
Proporcjonalność nie została zachowana w przypadku najmniej zaludnionych osiedli (Brzeziny,
Gutkowo, Kortowo, Likusy, Nad Jeziorem Długim, Redykajny, Zielona Górka, Śródmieście), tam – w
celu zapewnienia poprawnosci analizy statystycznej – próba uległa zwiększeniu do 30
respondentów.
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Rysunek 2. Struktura respondentów według miejsca zamieszkania*

Źródło: badania własne

*Dane nie sumują się do 100% z uwagi na elektroniczne techniki obliczeń
W próbie pewną, niewielką przewagę miały kobiety (54,1%), mężczyźni stanowili 45,9% badanej
populacji.
Osoby uczestniczące w badaniach tworzą grupę wewnętrznie zróżnicowaną także pod
względem wieku. W wylosowanej próbie, najliczniej reprezentowane były osoby w przedziale
wiekowym 45-59 lat (26,4%), następnie 25-34 (21,5%). Kolejne dwie kategorie – przedziały 35-44
oraz 65 i więcej lat – posiadają zbliżony udział w badanej próbie – kolejno 16 i 15,5%. (rys. 3). Taki
rozkład zmiennej jest zgodny z warunkiem postawionym przez Zamawiającego gdyż odpowiada
strukturze wieku mieszkańców Olsztyna.
Wśród osób, które uczestniczyły w badaniu najliczniej reprezentowane były osoby z
wykształceniem średnim – 42,4%, następnie wyższym – 40,4% oraz zawodowym – 12,8%. Najmniej
było osób z wykształceniem gimnazjalnym – 0,1% oraz podstawowym – 4,4% (rys. 4). Dane te są o
tyle istotne, że mogą reprezentować postawy mieszkańców o określonym wykształceniu – wniosek
ten wyciągnięty został na podstawie liczby odmów udziału w badaniu. Bardziej zaangażowani w
politykę prorozwojową miasta Olsztyn wydają się być osoby z średnim lub wyższym poziomem
wykształcenia.
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Rysunek 3. Struktura wieku respondentów.

Źródło: badania własne

.
Rysunek 4. Struktura wykształcenia w badanej próbie

Źródło: badania własne

W badanej próbie najliczniej reprezentowane są osoby zatrudnione jako pracownicy najemni 46,6%, niemal o połowę mniej jest emerytów i rencistów (26,4%). Osetek osób pracujących na
własny rachunek w badaniu kształtowął się na poziomie 11,7%. Trzy ostatnie kategorie
uczniowie/studenci, bezrobotni i gospodynie domowe – były najmniej liczne – odpowiednio 8,5%,
5% i 1,7% (rys. 5).
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Rysunek 5. Aktywność zawodowa w badanej grupie

Źródło: badania własne

Wśród respondentów zdecydowanie przeważają osoby związane z Olsztynem od wielu lat –
najliczniejszą grupę stanowią mieszkający w tym mieście powyżej 20 lat – 39,4% oraz od urodzenia
-32,9% (rys. 6). Tylko 16,8% stanowili „nowi” mieszkańcy Olsztyna, zamieszkujący poniżej 10 lat
stolicę Warmii i Mazur. Należy odnotować, że ponad 70% badanych to osoby silnie zakorzenione w
olsztyńskim środowisku, które mogą tworzyć swoisty, lokalny potencjał, jednakże otwartą kwestią
pozostaje jego wykorzystanie. Rozwinięcie tej problematyki stanowi treść następnego rozdziału.
Rysunek 6. Okres zamieszkiwania w Olsztynie

Źródło: badania własne
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2. IDENTYFIKACJA MIESZKAŃCÓW Z MIASTEM
Deklarowana gotowość do zmiany miejsca zamieszkania może być interpretowana
w bardzo różnorodny sposób. Z jednej strony można ją traktować jako znak czasów – przejaw
elastyczności i gotowości do dostosowania się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, jako
wskaźnik rosnącej mobilności społeczeństwa. Z drugiej strony wyrażenie chęci do opuszczenia
jakiegoś obszaru może być symptomem narastających problemów i niedogodności związanych z
zajmowaniem określonej przestrzeni. Jeszcze inaczej patrząc na to zagadnienie, odsetek osób
deklarujących chęć pozostania w danym mieście można interpretować jako przejaw specyficznych
postaw związanych z identyfikowaniem się z określoną jednostką terytorialną. Takie przywiązanie
może stać się podłożem do wykreowania pewnego zasobu kapitału społecznego korzystnego w
procesie budowania lokalnej tożsamości jako płaszczyzny integracji mieszkańców Olsztyna. Stopień
przywiązania mieszkańców do Olsztyna oceniony został w oparciu o odpowiedzi na pytanie
dotyczące decyzji o potencjalnej możliwości zmiany miejsca zamieszkania. Założone zostało, że
deklaracja pozostania w Olsztynie wskazuje na wysoki poziom identyfikacji z miastem, natomiast
chęć opuszczenia go jest pochodną niskiego poziomu identyfikacji.
Zdecydowana większość pytanych mieszkańców Olsztyna (75,4%) deklaruje chęć
pozostania w Olsztynie. W porównaniu do 2008 r. odsetek zadowolonych mieszkańców Olsztyna z
miejsca zamieszkania wzrósł o 12,9 punktów procentowych (dalej skrót: p.p.). Udział osób
deklarujących chęć pozostania w Olsztynie zmieniał się na przestrzeni ostatnich 13 lat wykazując
jednakże wyraźny trend spadkowy z początkowych 82,8% w roku 1997 do 62,5% w roku 2008
(zestawienie - aneks).
Dla tej grupy respondentów Olsztyn jest atrakcyjniejszy od innych miejsc głównie z powodu
położenia wśród lasów i jezior (63,9% odpowiedzi) oraz z uwagi na niewielkie odległości w mieście
(28,5%). Dosyć duży odsetek ankietowanych przekonują dobre warunki mieszkaniowe (20%) oraz
dostępność do szkół i bogata oferta studiów wyższych (rys.8). Niewielki odsetek badanych (poniżej
4%) wskazał na bogatą ofertę kulturalno-rozrywkową, dobrą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną
oraz na dobrze zorganizowaną służbę zdrowia, jako jedne z powodów wyboru tego miejsca do
zamieszkania na stałe.
Rysunek 7. Wybór miejsca zamieszkania w deklaracjach w 2008 i 2010 r

Źródło: wyniki badań z 2008 i 2010 r.
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Rysunek 8. Powody deklaracji pozostania w Olsztynie

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Zsumowane kategorie uwzględniające chęć przeniesienia się poza Olsztyn stanowią 21,6%
wskazań. Najpopularniejszym kierunkiem migracji jest wieś (8,5% wszystkich wskazań). Taki trend
zaobserwowano też w 2008 r. W porównaniu do 2008 r. prawie o połowę spadła liczba ludności
deklarujących wyjazd za granicę. Do innego miasta w Polsce przeniosłoby się 7,6% respondentów.
Niezdecydowanych w kwestii pozostania w Olsztynie bądź opuszczenia miasta jest 3,1%, czyli
nastąpił spadek w porównaniu do 2008 r. o 1,3 p.p.
Najliczniej chęć wyjazdu z Olsztyna deklarują mieszkańcy Zatorza (39,6%) oraz Śródmieścia
(34,5%), z kolei najbardziej zadowoleni z miejsca zamieszkania są mieszkancy osiedli: Nad
Jeziorem Długim (6,3%) oraz Kortowo (6,9%) (rys.9).
Nadal utrzymują się prawidłowości sygnalizowane w poprzednich cyklach badawczych, tzn.
wybór miejsca zamieszkania pozostaje w związku z następującymi zmiennymi:
– wiekiem – opuścić Olsztyn chcą najcześciej osoby młode, w przedziale wieku od 18 do 24 lat;
odsetek ten wynosi – 28,1%, w przedziale 25-34 lata – 29,2% i w przedziale 35-44 lata – 26,9%.
Łącznie udział wyróżnionych kategorii w strukturze osób deklarujących chęć wyjazdu z Olsztyna
stanowi 67,5%;
– aktywnością zawodową – dwa lata temu nieco ponad połowa bezrobotnych stwierdziła, że
chciałaby opuścić Olsztyn, obecnie 31% osób pozostających bez pracy nie chce pozostać w
Olsztynie. Także wśród uczących się często występowały podobne opinie (42,6% w 2008 i
29,3% w 2010). W przypadku tej kategorii zaobserwować można większą popularność zagranicy
oraz innego miasta w Polsce jako punktów docelowych migracji. Najmniej zainteresowani
wyprowadzką byli emeryci/renciści (12,1%) oraz gospodynie domowe (5%);
– wykształceniem – chęć wyjazdu deklaruje 25,5% osób z wyższym wykształceniem, 18,5% z
średnim, 18,9% z średnim zawodowym, 100% (1 osoba) z wykształceniem gimnazjalnym oraz
19,6% osób z wykształceniem podstawowym.
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Rysunek 9. Deklaracja zmiany miejsca zamieszkania według osiedli

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Najczęściej przytaczanym uzasadnieniem deklarowanej zmiany miejsca zamieszkania jest
chęć zmiany otoczenia (45,8%) – to właśnie obszary wiejskie kojarzone są przede wszystkim z
atrakcyjniejszymi warunkami do życia: ciszą, spokojem, czystym środowiskiem. Analizowaną
kategorię można oczywiście interpretować także na inne sposoby, chęć zmiany otoczenia może
zawierać w sobie determinanty o charakterze przyrodniczym, ale także społecznym. Prezentowana
postawa może być konsekwencją przekonania, że Olsztyn w porównaniu do alternatywnych miejsc
zamieszkania jest mniej atrakcyjny, także w wymiarze ekonomicznym. Kolejną bowiem pozycję
w zestawieniu zajmuje niskie wynagrodzenie (21,3%), czynnik ten związany jest z aspiracjami
rozbudzonymi poprzez możliwość porównania dochodów jakie uzyskuje się w Olsztynie z płacami za
granicą oraz w dużych ośrodkach miejskich w Polsce. Oczekiwania płacowe nie zawsze są
racjonalne, jednakże duża liczba wskazań na ten właśnie element świadczy o tym, że Olsztyn
postrzegany jest jako miasto o przeciętnie niskim poziomie wypracowywanych dochodów. Ponadto
należy zwrócić uwagę, że 12,4% respondentów wskazało na brak pracy, jako motywację dla
opuszczenia Olsztyna. Pozostałe powody (brak możliwości kształcenia się w wybranym kierunku,
sytuacja rodzinna, mieszkaniowa oraz inne) odgrywają mniejszą rolę. Analiza korelacji powodów
skłaniających do zmiany miejsca zamieszkania została odniesiona do takich cech jak wiek i
wykształcenie.
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Rysunek 10. Uzasadnienie chęci zmiany miejsca zamieszkania

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Przyczyny chęci wyjazdu z miasta a wiek


wskazanie na chęć zmiany otoczenia, rozłożone na grupy wieku, najsilniej akcentowane jest
przez dojrzałe osoby w wieku 45 - 59 lat - 26,3% odpowiedzi oraz osoby z grupy wiekowej
35-44 lata – 21,9% odpowiedzi.
Rysunek 11. Przyczyny chęci wyjazdu a wiek

Źródło: wyniki badań z 2010 r.





z powodu niskiego wynagrodzenia Olsztyn chcą opuścić przede wszystkim osoby w wieku
25-34 lata – 45,3% wskazań;
najmłodsze grupy respondentów zaklasyfikowane do przedziałów wieku 18-24 i 25-34 lata
wskazują na brak możliwości kształcenia w wybranym kierunku jako powód przeprowadzki.
brak pracy odczuwa najbardziej najmłodsza grupa (18-24 lata) – 36,7% wskazań.
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Przyczyny chęci wyjazdu z miasta a wykształcenie





chęć zmiany otoczenia inspiruje do opuszczenia miasta głównie osoby z wykształceniem
wyższym - 53,5% wskazań;
niskie wynagrodzenie jest głównie motywacją dla grupy osób ze średnim wykształceniem –
52,8% odpowiedzi;
sytuacja mieszkania skłania do planów wyjazdowych na równi Olsztyniaków z wyższym i
średnim wykształceniem – po 44,4% odpowiedzi;
zdecydowanie najwięcej osób legitymujących się średnim wykształceniem wskazuje również
na brak pracy jako bodziec wyprowadzki.
Rysunek 12. Przyczyny chęci wyjazdu a wykształcenie

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

3. OBRAZ MIASTA W OCZACH JEGO MIESZKAŃCÓW

3.1. Ocena poszczególnych dziedzin życia społecznego
W każdej edycji badania mieszkańcy dokonują oceny zmian, jakie zaszły w ostatnich kilku
latach w poszczególnych dziedzinach życia miasta. Oceną objęto trzynaście obszarów:
1. infrastrukturę techniczną, stan dróg, chodników, oświetlenie,
2. dostępność infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
3. parki i urządzona zieleń miejska,
4. publiczny transport zbiorowy,
5. handel i usługi,
6. czystość i estetykę w mieście,
7. opiekę socjalną i politykę prorodzinnej,
8. ochronę środowiska,
9. budownictwo mieszkaniowe,
10. służba zdrowia,
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11. kultura,
12. oświata,
13. bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Każdemu obszarowi przyporządkowano jeden z sześciu możliwych wariantów
odpowiedzi:
– znacznie się pogorszyło
– trochę się pogorszyło
– nic się nie zmieniło
– trochę się poprawiło
– znacznie się poprawiło
– trudno powiedzieć.

Rysunek 13.Ocena poszczególnych dziedzin życia społecznego

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Najwyżej oceniono zmiany, jakie zaszły w sferze handlu i usług (prawie 64,5% uznało, że
nastąpiła poprawa w tej dziedzinie) w budownictwie mieszkaniowym (54,5% głosów) oraz w parkach
i urządzeniu zieleni miejskiej (54,1% pozytywnych opinii). Najgorzej w ocenie wypada stan
infrastruktury technicznej i dróg (50,8% osób uznało, że w tym zakresie nastąpiło częściowe lub
znaczne pogorszenie). W dalszej kolejności negatywne oceny dotyczą służby zdrowia (35,1%
głosów negatywnych), dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (26,4% głosów
krytycznych), oraz opieki socjalnej i polityki prorodzinnej (23,4% głosów). Jednocześnie należy
zauważyć, że w przypadku ostatniej wymienionej dziedziny funkcjonowania miasta dominują opinie,
że w ich zakresie nie nastąpiły żadne zmiany (56% odpowiedzi).
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Porównanie wyników badań z 2008 i 2010 r. wymagało uśrednienia wystawianych ocen w
poszczególnych segmentach życia miasta (rys. 14). W 2008 r. również największy postęp
zaobserwowano w handlu i usługach – średnia ocen 3,84 jest wyższa od obecnej o 0,1p.p. Nieco
wyżej wtedy też oceniło społeczeństwo komunikację miejską – ocena bliska 3,5. W pozostałych
dziedzinach funkcjonowania miasta w porównaniu do 2008 r. widać poprawę.
Rysunek 14. Ocena zmian zachodzących w poszczególnych dziedzinach życia miasta w latach 2008
i 2010

Źródło: wyniki badań z 2008 i 2010 r.

3.2. Kierunki zmian
W nawiązaniu do wyżej wymienionych zagadnień poproszono mieszkańców również o
wskazanie obszarów funkcjonowania miasta, które ich zdaniem wymagają znaczącej poprawy.
Respondenci wskazywali 5 zadań, jednocześnie oceniając w pięciopunktowej skali rangę
wykonania. Ogółem najwięcej głosów przydzielono kwestii utrzymania i remontów istniejących dróg
oraz budowie nowych dróg. W dalszej kolejności wskazują Olsztynianie na budowę miejsc
parkingowych, promocję miasta i bezpieczeństwo (rys. 15). Na te zadania, jako priorytetowe
mieszkańcy Olsztyna wskazywali również w 2008 r. Priorytety zmieniają się od 6 miejsca w rankingu
potrzeb. Dwa lata temu istotne było udzielenie wsparcia lokalnym przedsiębiorcom, obecnie
postawiono na wsparcie potencjału rekreacyjno-turystycznego Olsztyna.
Analizując ranking stworzony nie na podstawie liczby ogólnej przyznanych głosów, a
najwyższej oceny wystawionej przez mieszkańców, nadal sprawą najwyższej wagi okazuje się być
kwestia utrzymania i remontów istniejących dróg oraz budowa nowych dróg wewnętrznych i
mieszkaniowych (rys. 16.). Wśród 10 najbardziej priorytetowych zadań wskazano na potrzebę
budowy miejsc parkingowych, budowę mieszkań, utrzymania czystości miasta, budowę ścieżek
rowerowych, bezpieczeństwo, budowę nowych szkół i przedszkoli, poprawę jakości ciągów
pieszych, zagospodarowanie brzegów Łyny i jezior.
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Rysunek 15. Obszary wymagające znaczącej poprawy wg sumy głosów

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Prośba o wskazanie obszarów funkcjonowania miasta wymagających zdaniem Olsztynian
znacznej poprawy pojawiła się już w pierwszej edycji badania, dzięki czemu istnieje możliwość
analizy tendencji zachodzących w zakresie oceny poziomu ważności różnych sfer życia miasta.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że analiza i wnioskowanie na podstawie tych wyników powinno być
prowadzone bardzo ostrożnie z uwagi na zmianę w 2006 r. metodologii przyjętej dla tego pytania. W
badaniach z lat 1997 – 2003 należało wskazać maksymalnie 5 istotnych obszarów, a w badaniu w
roku 2006 ankietowani byli proszeni o wskazanie dokładnie 5 obszarów i określenie ich poziomu
ważności w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznaczało obszar wymagający największej uwagi.
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Rysunek 16. Sprawy najwyższej wagi do realizacji w 2010 r. na podstawie najwyższych not (liczba
wskazań).

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Zaprezentowane na rysunku 17 dane wskazują na wzrost znaczenia projektów
infrastrukturalnych zorientowanych na poprawę systemu komunikacyjnego miasta. Spośród
wyróżnionych na wykresie najczęściej wskazywanych obszarów wymagających poprawy, dwie
pierwsze pozycje zajmują: „utrzymanie i remonty istniejących dróg” oraz „budowa nowych dróg”. Wg
opinii publicznej rośnie potrzeba lepszej promocji miasta. Z kolei spadek liczby głosów na ochronę
środowiska jako zadanie priorytetowe wskazuje, iż mieszkańcy Olsztyna dostrzegają znaczną
poprawę w tej dziedzinie. W poniższym zestawieniu został on umieszczony, ze względu na duże
znaczenie, jakie przypisywali mu respondenci w poprzednich cyklach badawczych.
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Rysunek 17. Wybrane obszary funkcjonowania miasta wymagające znaczącej poprawy,
porównanie w latach 1997-2010 (lata 1997 – 2003 i 2008-2010 – liczba wskazań, 2006 r. – liczba przyznanych
punktów)

Źródło: zestawienie własne

Omawiane powyżej obszary wymagające znacznej poprawy wpływają na zdolność miasta do
realizowania jego zasadniczych funkcji. Zdaniem respondentów bieżącej oraz poprzedniej edycji
najsłabsze osiągnięcia dotyczą funkcji rekreacyjnej i turystycznej (61,5%), socjalno-zdrowotnej
(41,9%) oraz przemysłowej (41,0%). Najlepiej jest realizowana funkcja naukowa (tylko 11,7% głosów
negatywnych). Miasto radzi sobie też z gospodarką komunalną i miejskim transportem zbiorowym.
Rysunek 18. Najsłabiej realizowane funkcje miejskie w Olsztynie

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
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3.3. Działalność wybranych instytucji
Mieszkańcy Olsztyna dokonali również oceny funkcjonowania wybranych instytucji
działających na terenie miasta. Przy ocenie posłużono się pięciostopniową skalą ocen, gdzie 1
oznaczało ocenę najniższą, zaś 5 – najwyższą. W celu lepszej prezentacji, wyniki zostały
uśrednione.
Jak widać na rysunku 19 najwyżej oceniana jest działalność Straży Pożarnej, której
Olsztynianie przyznali średnią ocenę dobrą. W bieżącym badaniu mieszkańcy Olsztyna najmniej
zadowoleni są z działań straży miejskiej oraz opieki zdrowotnej. Obie instytucje otrzymały średnią
ocenę dostateczną. Opinie na temat pogotowia energetycznego, gazowego i wodno-kanalizacyjnego
trzeba uznać za orientacyjne, ponieważ wielu ankietowanych nie miało do czynienia z tymi
instytucjami.
Rysunek 19. Ocena działania wybranych instytucji

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

W trakcie badań poruszone zostały szczegółowe zagadnienia mogące mieć znaczenie dla
opracowań strategicznych oraz bieżącej polityki władz miasta. Badani mieli podzielić się swoimi
opiniami na temat działającego w mieście systemu edukacji, zwłaszcza oceny sposobu realizacji
funkcji wychowawczych olsztyńskich szkół. Większość osób (38,1%) nie miała w tej kwestii zdania,
a 36,3% uważa, że funkcje te są pełnione w sposób słaby.
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Rysunek 20. Sposób realizacji funkcji wychowawczych w olsztyńskich szkołach

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

3.4. Bezpieczeństwo
Potrzeba bezpieczeństwa w hierarchii potrzeb człowieka jest klasyfikowana jako jedna z
podstawowych. W przeprowadzonym badaniu mieszkańcom Olsztyna zadane zostały pytania
dotyczące sfery bezpieczeństwa.
Mieszkańcy wyrazili swoje opinie o oczekiwanym kierunku i zakresie zmian w sferze
bezpieczeństwa publicznego. Badani wskazali czy poszczególne obszary funkcjonowania miasta
określone jako „bezpieczeństwo” wymagają poprawy. Zebrane zostały również informacje o
wybranych aspektach bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli miasta Olsztyn.
Ponadto, w niniejszym rozdziale przedstawione zostały opinie mieszkańców w zakresie
poczucia bezpieczeństwa oraz miejsc uznanych przez nich za najbardziej niebezpieczne w mieście.
Istotnym elementem oceny stanu bezpieczeństwa Olsztyna były wypowiedzi mieszkańców na temat
poczucia bezpieczeństwa na terenie zamieszkiwanego przez nich osiedla oraz określenia miejsc,
które w ich opinii oraz członków ich rodzin budzą poczucie zagrożenia.
Największa grupa (61,6%) mieszkańców Olsztyna zapytanych o ocenę bezpieczeństwa na
zamieszkiwanych przez nich osiedlach uważa swoje osiedle za miejsce bezpieczne. Z kolei 27,5%
pytanych osób czuje się bezpiecznie w zamieszkiwanym osiedlu tylko w ciągu dnia. Brak poczucia
bezpieczeństwa zadeklarowało 3,7% badanych. Stanowiska w kwestii bezpieczeństwa nie potrafiło
zająć 7,2% mieszkańców.
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Rysunek 21. Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Przedstawione deklaracje mieszkańców Olsztyna świadczą, iż przeważający odsetek
mieszkańców Olsztyna czuje się stosunkowo bezpiecznie na terenie osiedli, które zamieszkuje.
Ponadto wskaźnik osób posiadających poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania
sukcesywnie rośnie od roku 2000, w którym miejsce zamieszkania było bezpiecznie w przypadku
16,5% mieszkańców. W kolejnych latach współczynnik poczucia bezpieczeństwa osiągnął wartość:
w 2003 r. – 35,2%. w 2006 r. – 36,5%, w 2008 r. - 46,5%, osiągając wartość w 2010 r. - 61,6%.
Rysunek 22. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w latach 2000-2010

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Wzrostowi poczucia bezpieczeństwa w latach 2000-2010 towarzyszył coraz niższy odsetek
mieszkańców Olsztyna odczuwających niebezpieczeństwo w miejscu swojego zamieszkania. W
roku 2000 aż 26,6% mieszkańców zamieszkiwane osiedle postrzegało jako teren niebezpieczny. W
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2003 r. wartość tego wskaźnika obniżyła się do 10,5%, w 2006 do 8,1%, w 2008 do 4,2%, z kolei w
2010 do 3,7%.
Ocena bezpieczeństwa w poszczególnych osiedlach jest zróżnicowana. Osiedlem, którego
wszyscy mieszkańcy (100% badanych mieszkańców tego osiedla) udzieliło tej samej odpowiedzi - iż
czują się bezpiecznie - jest Kortowo. Do osiedli, których mieszkańcy odpowiedzieli, że czują się
bezpiecznie zaliczyć należy również: Brzeziny (96,7% mieszkańców), Dajtki (93%), Likusy (92,9%),
Gutkowo (91,7%), Zielona Górka (90,3%) oraz Osiedle Generałów (90%). Ponadto do bezpiecznych
osiedli zaliczyć można: Kętrzyńskiego, Podgrodzie, Nad Jez. Długim, Kościuszki, Mazurskie, Dajtki gdzie 60% i więcej mieszkańców potwierdza, iż czuje się bezpiecznie.
Najczęściej niebezpieczeństwo według wypowiedzi pytanych odczuwają mieszkańcy osiedla:
Zatorze (20,8% mieszkańców czuje się zagrożone), Śródmieście (13,8%) oraz Podleśna (13,6%).
Odpowiedzi, iż bezpiecznie czują się tylko w ciągu dnia udzieliło również 50% i więcej
mieszkańców osiedli: Zatorza (52,1%) i Wojska Polskiego (57,1).
Rysunek 23. Poczucie bezpieczeństwa według miejsca zamieszkania

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Najistotniejszymi problemami, które zakłócają porządek publiczny w mieście Olsztyn,
zgodnie z wypowiedziami mieszkańców są: chuligańskie wybryki/dewastowanie mienia (32,4%
wskazań) oraz głośne awantury (28,2% wskazań). Innymi negatywnymi kwestiami występującymi w
mieście są: bójki (15,1%), kradzieże (13,3%) oraz rozboje – 10,2%. Najmniej licznie badani
zauważają problem narkomanii (7,1%), prostytucji (1,5%) oraz morderstw (0,7%).
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Deklaracje mieszkańców w zakresie rodzajów zakłóceń, poddane zostały analizie w podziale
na poszczególne osiedla miasta.
Na osiedlu Generałów 92,2% badanych jest zdania, iż okolica jest spokojna, natomiast 7,8%
mieszkańców uważa, iż problemem są głośne awantury (3,9% wskazań) oraz chuligańskie wybryki
(3,9% wskazań).
Nieznacznie mniejszy odsetek badanych (88,9%) na osiedlu Redykajny uznało, iż okolica jest
spokojna, natomiast nielicznie, po 2% badanych wskazało, iż problemem na osiedlu są kradzieże,
prostytucja, handel i spożywanie narkotyków, głośne awantury, a także chuligańskie wybryki.
Mieszkańcy Kortowa, deklarujący najwyższy (100%) poziom poczucia bezpieczeństwa w
miejscu zamieszkania odczuwają problem dokonywanych na ich osiedlu kradzieży (9,7%
mieszkańców postrzega jako zakłócanie porządku publicznego) oraz głośnych awantur (9,7%
badanych).
Z kolei na osiedlu Brzeziny pomimo licznej grupy osób (71,9%) nie dostrzegających zakłóceń
ładu publicznego, w opinii 28,2% badanych zdarzeniami takimi są: kradzieże (18,8% wskazań),
głośne awantury (6,3% wskazań) oraz bójki (3,1% wskazań).
Na obszarze kolejnego z olsztyńskich osiedli, na Likusach zaobserwowano również wysoki
odsetek badanych (70,6%), którzy nie dostrzegają zakłóceń porządku publicznego. W opinii
pozostałych 29,5%, problemem ich społeczności są w równym stopniu (po 11,8%) bójki oraz
chuligańskie wybryki.
Najczęstszą przyczyną zakłócania porządku na osiedlu Kętrzyńskiego, zgodnie z
wypowiedziami badanych są głośne awantury (12,5%) oraz chuligańskie wybryki (6,9% wskazań).
Również na tym osiedlu bardzo liczna grupa badanych (66,7%) nie dostrzega w miejscu swojego
zamieszkania problemu łamania ładu publicznego.
Przedstawione powyżej zdarzenia zakłócające porządek publiczny odnosiły się do tych
osiedli, których mieszkańcy najczęściej (powyżej 60%) postrzegali miejsce swojego zamieszkania
jako spokojne.
Na terenie osiedli, których mieszkańcy w najmniejszym stopniu (poniżej 10%) odczuwają
spokój, problem zakłócania ładu społecznego występuje w bardzo zróżnicowanych wymiarach.
Jednym z uznanych za najmniej spokojne zostało osiedle Śródmieście. Tylko 2,2% jego
mieszkańców nie dostrzega zajść naruszających porządek ich społeczności. Pozostali respondenci
wskazali, iż najczęściej niepokoją ich bójki, głośne awantury oraz chuligańskie wybryki (po 22,2%
wskazań).
Mieszkańcy osiedla Wojska Polskiego również w niewielkim stopniu uznali miejsce swojego
zamieszkania za spokojne (6,1% wskazań). Najczęstszą przyczyną zakłócania spokoju są na tym
obszarze: głośne awantury (21,4% wskazań) oraz chuligańskie wybryki (22,1% wskazań). Ponadto
uciążliwe są dla mieszkańców Wojska Polskiego bójki i rozboje (po 14,5% wskazań).
Z kolei na osiedlu Grunwaldzkim zdecydowanie najczęściej porządek publiczny zaburzają
głośne awantury (30,9% wskazań), chuligańskie wybryki (25,9% wskazań) oraz bójki (12,3%
wskazań). Również na tym osiedlu niewielka grupa mieszkańców określa miejsce swojego
zamieszkania jako spokojne (6,2%).
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Rysunek 24. Rodzaje zakłóceń porządku publicznego/przestępstw występujących najczęściej na
osiedlach

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

W przeprowadzonym badaniu mieszkańcy wskazywali maksymalnie 3 z 11 różnych miejsc,
w których oni sami oraz członkowie ich rodzin czują się szczególnie zagrożeni. Wskazując te
miejsca pytani mieli do wyboru następujące możliwości: dom, ulica, park, autobus i przystanek,
dworzec, restauracja, pub, kawiarnia, sklep, rynek/bazar, szkoła/uczelnia, impreza masowa oraz
inne miejsce.
Ponad połowa badanych (57,3% wskazań) szczególne zagrożenie odczuwa na terenie
dworca. W mniejszym stopniu zaniepokojenie budzi przebywanie na ulicy (32,4% wskazań), w parku
(29,7% wskazań), uczestnictwo w masowej imprezie (25,8% wskazań) oraz korzystanie z
autobusów i przystanków (21,5%). Najmniej obaw budzi w mieszkańcach Olsztyna przebywanie w
sklepie (0,3%), na terenie szkół i uczelni (0,8% wskazań) oraz w domach i mieszkaniach (0,9%
wskazań).

28

Rysunek 25. Miejsca szczególnego zagrożenia

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Poczucie zagrożenia związane z wybranymi miejscami w latach 2000-2010
W poczuciu mieszkańców, najbardziej niebezpiecznie jest na dworcach oraz na ulicach. Z
kolei za najniebezpieczniejsze obszary Olsztyna zostały uznane przez 44,7% mieszkańców ul.
Kolejowa (Zatorze). Znacznie mniejsza, lecz nadal bardzo liczna grupa (32,6%) mieszkańców nie
czuje się bezpiecznie przebywając wokół tzw. „samotniaków” (przy ul. Kołobrzeskiej i
Niepodległości). Również jako istotne zagrożenie postrzegane jest przez badanych (27,5%
wskazań) przebywanie na terenie blokowisk (Nagórki, Pojezierze, Kormoran) oraz w okolicach
Curie-Skłodowskiej i Wyzwolenia (25,5% wskazań).
Rysunek 26. Szczególnie niebezpieczne obszary Olsztyna

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
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3.5. Strefa czasu wolnego: kultura, rekreacja oraz inne
Na zadowolenie mieszkańców z życia w danym miejscu wywiera wpływ oferta spędzenia
czasu wolnego. Ocenie poddano dostępność do miejsc rozrywki oraz obiektów i miejsc rekreacji
ruchowej.
Najwięcej osób uznało, że w Olsztynie nie brakuje bibliotek (74% głosów), pubów, restauracji
kawiarni, a więc miejsc, gdzie można się spotkać z przyjaciółmi (73,8%) oraz kin (72,7%).
Mieszkańcy Olszyna nie narzekają również na dostęp do teatru (69,6%), klubów fitness i siłowni
(65%), miejsc rozrywki dla młodzieży (60,9%) oraz kąpielisk (57,4%). Więcej niż połowa
ankietowanych przyznaje, że w Olsztynie jest wystarczająca ilość miejsc, gdzie można posłuchać
muzyki (filharmonii, amfiteatrów, sal koncertowych) oraz domów kultury.
Mieszkańcy najbardziej odczuwają brak dostatecznej ilości tras rowerowych (63,1%)
i basenów (59,7%). Połowa respondentów uważa, że brakuje w Olsztynie tras do jazdy
na deskorolkach i łyżworolkach oraz lodowisk. Również w poprzednich latach mieszkańcy Olsztyna
uskarżali się na ograniczony dostęp do tych obiektów i miejsc (tab. 1). W 2008 r. najbardziej
upowszechnione okazały się siłownie i kluby fittnes (55,7% wskazań). W przypadku miejsc rozrywki
nie związanej ze sportem w latach 2000-2008 największy deficyt odczuwano miejsc, w których
można było rozwijać swoje zainteresowania. Obecnie brak takich miejsc odczuwa 41,5% zapytanych
osób.
Rysunek 27. Dostępność do obiektów rekreacyjno-ruchowych i miejsc rozrywki

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
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Rysunek 28. Ocena braku dostępności obiektów rekreacji ruchowej w latach 2000-2008.

Źródło: wyniki badań z 2008 r.

W przypadku pytania o dostępność do poszególnych obiektów odpowiedzi „nie wiem”
potraktowano jako brak potrzeby korzystania z takich miejsc. Z powyższego zestawienia wynika, że
respondenci najmniej korzystają z sal gimnastycznych (29,7%), tras do jazdy na łyżwo- i
deskorolkach (29%), kortów tenisowych (24,4%) oraz domów kultury (24,2%). Pierwsze z
wymienionych obiektów kojarzą się z zainteresowaniami i potrzebą młodzieży – ludzie starsi mogą
nie mieć wiedzy na ten temat. Przypuszczalnie respondenci odpowiadając na to pytanie określali
nie tylko swoje zainteresowania, ale również kręgu swoich znajomych i rodziny. Rzeczywiste
(subiektywne) potrzeby dotyczące rozrywki i sportu próbowano poznać za pomocą pytania o
sposoby spędzania czasu wolnego.
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Rysunek 29. Sposoby spędzania czasu wolnego.

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Badania wykazują, że mieszkańcy Olsztyna najczęściej czas wolny spędzają w towarzystwie
swoich znajomych i rodziny (50% odpowiedzi). Wysoką pozycję ma też oglądanie telewizji i filmów
na dvd (49,1% wskazań). Prasę oraz książki w czasie wolnym czyta 34,5% badanych Olsztynian.
Tylko nieco powyżej 18% uprawia sport i rekreację , a 16,4% przyznaje, że wolny czas spędza przed
komputerem. Z czasem wolnym nie wie co zrobić 1,7% mieszkańców Olsztyna a 7,8% nie ma czasu
wolnego. Do kina i teatru chodzi 7,3% badanych, z kolei do pubu i kawiarni 5,9%.
Te wyniki świadczą, że mieszkańcy Olsztyna raczej biernie spędzają czas wolny od
obowiązków zawodowych.

4. MIESZKAŃCY OLSZTYNA O SOBIE I SWOICH OSIEDLACH
Dla większości mieszkańców najważniejsza jest najbliższa okolica zamieszkania – jej stan w
dużym stopniu wpływa na ocenę funkcjonowania całego miasta. Ocenie poddano następujące
obszary:
 infrastrukturę architektoniczną oraz walory przyrodnicze miasta,
 bezpieczeństwo na osiedlach,
 infrastrukturę społeczną oraz handlowo-usługową,
 infrastrukturę sfer: kultury, rozrywki, rekreacji i sportu,
 charakterystykę społeczeństwa zamieszkującego dane osiedla.

4.1. Ocena infrastruktury technicznej oraz walorów przyrodniczych Olsztyna
Infrastrukturę techniczną olsztyńskich osiedli oceniano w następujących aspektach: stan
utrzymania ulic i chodników oraz czystość ulic, oświetlenie ulic, ilość miejsc parkingowych, estetyka
architektury otaczających budynków, stan i utrzymanie zieleni, a także udogodnienia
architektoniczne dla niepełnosprawnych. Rozkład odpowiedzi dotyczących aspektów otoczenia
według miejsca zamieszkania respondentów przedstawiają poniższe zestawienia.
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Rysunek 30. Czy ulice i chodniki są w dobrym stanie?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Ocena stanu utrzymania ulic i chodników wypadła pozytywnie – ponad 50% głosów. Tak jak
w poprzednich latach najlepiej jest na Brzezinach (80% ocen pozytywnych), choć w 2006 r. wszyscy
respondenci wystawili pozytywne noty. Dobrze oceniono również stan ulic i chodników w Kortowie
(75,8%), Zielonej Górce (74,2%), Dajtkach (73,5%), Osiedlu Generałów (72%), Gutkowie (70,8%),
Osiedlu Kościuszki (69,1%), Mazurskim (66,7%), Zatorzu (66,7%), Grunwaldzkim (63,1%), Jarotach
(61,6%), Podgrodziu (54,3%), Kormoranie (53,7%), Pojezierzu (50,7%), Likusach (50%).
Najwięcej ocen negatywnych w tym względzie zebrano od mieszkańców: Osiedla Wojska
Polskiego (71,4%), Śródmieścia (68,9%), Podleśna (64,4%), Kętrzyńskiego (63,8%), Nad Jeziorem
Długim (56,3%), Redykajn (55,8%), Pieczewa (50,2%). Ulice i drogi, przebiegające przez wyżej
wymienione obszary Olsztyna wymagają gruntownego remontu, co potwierdzają oceny
mieszkańców tych osiedli.
Z uzyskanych ocen wynika, że osiedla olsztyńskie posiadają dobrze oświetlone ulice.
Osiedla, które oceniane są pod tym względem najlepiej to: Gutkowo (95,8% pozytywnych głosów –
dla porównania w 2006 r. to osiedle było najgorzej oświetlone), Kortowo (89,7%), Zielona Górka,
Likusy, Nad Jeziorem Długim (powyżej 80% ocen pozytywnych).
Najgorzej pod tym względem wypada Osiedle Kętrzyńskiego (36,2% ocen negatywnych).
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Rysunek 31. Czy ulice są dobrze oświetlone?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Na zadawalający stan utrzymania budynków wskazuje większość mieszkańców olsztyńskich
osiedli. Powyżej 90% ocen pozytywnych zebrały Brzeziny oraz Redykajn, powyżej 80% - Osiedle
Generałów, Pojezierze, Gutkowo i Kortowo, powyżej 70% dobrych ocen zebrały osiedla: Mazurskie,
Jaroty, Grunwaldzkie, Kętrzyńskiego, Likusy Kościuszki i Dajtki. Ponad 60% głosów zadawalających
zebrały osiedla: Woj. Polskiego, Kormoran, Nad Jez. Długim, Podgrodzie, Dajtki. Więcej niż 50%
głosów pozytywnych wystawiono: Nagórkom i Pieczewu.
Stan utrzymania budynków oceniany jest najniżej w Śródmieściu, Osiedla Podleśna i
Zatorzu. Są to jedne z najstarszych osiedli olsztyńskich, gdzie większość budynków od dłuższego
czasu nie była poddawana gruntownym remontom.
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Rysunek 32. Czy budynki są dobrze utrzymane?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Ocena Olsztynian dotycząca zasobów mieszkaniowych również wypadła dobrze. Ze względu
na negatywną treść pytania, należy je interpretować odwrotnie niż dotychczas. Odpowiedź „tak” i
„raczej tak” jest oznaką złej sytuacji, natomiast odpowiedzi „nie” i „raczej nie” – dobrej. W myśl tej
zasady najbardziej zadbane zasoby mieszkaniowe, o dość wysokim standardzie występują w
kolejności na osiedlach: Redykajny, Brzeziny (powyżej 80% ocen negatywnych), Likusy, Osiedle
Generałów, Kętrzyńskiego, Dajtki, Nad Jeziorem Długim i Jaroty (powyżej 70%), Kościuszki, Zielona
Górka, Kortowo, Mazurskie (powyżej 60%), Gutkowo, Pojezierze i Osiedlu Grunwaldzkim.
Najgorzej zasoby mieszkaniowe są oceniane w Śródmieściu (62,1% ocen pozytywnych) i na
Zatorzu (54,2%).
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Rysunek 33. Czy zasoby mieszkaniowe są zaniedbane, o niskim poziomie?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Większość mieszkańców Olsztyna uważa, że ulice w miejscu ich zamieszkania są czyste i
zadbane. Najwięcej pozytywnych ocen zebrano od mieszkańców: Brzezin, Kortowa, Osiedla
Generałów, Zielonej Górki (powyżej 90% ocen pozytywnych), Gutkowa, Dajtek, Redykajn,
Kościuszki, Pojezierza, Mazurskiego, (ponad 80%), Grunwaldzkiego, Likus, Jarot, Podgrodzia, Nad
Jeziorem Długim, Kętrzyńskiego, Kormoran (ponad 70%). Ponad 60% ocen pozytywnych otrzymały
Nagórki, Zatorze, Pieczewo.
Najwięcej negatywnych ocen w zakresie czystości ulic i chodników zebrano od mieszkańców
osiedli: Wojska Polskiego (47,6% ocen negatywnych),Podleśna (39%) i Śródmieścia (37,9%).
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Rysunek 34. Czy ulice są czyste?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Dobrze też oceniany jest stan i utrzymanie zieleni na olsztyńskich osiedlach. Najwięcej ocen
pozytywnych uzyskano od mieszkańców Redykajn (100%), a także Brzezin, Osiedla Generałów,
Zielonej Górki, Kortowa, Likus, Gutkowa (ponad 90%). Osiedla zadbane pod względem stanu i
utrzymania zieleni to również: Kętrzyńskiego, Pojezierze, Nad Jeziorem Długim (ponad 80%
wskazań pozytywnych).
Najwięcej negatywnych ocen w tym względzie zebrano od mieszkańców osiedli: Podleśne
(35,6% ocen negatywnych) oraz Zatorza (27,1%).
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Rysunek 35. Czy stan i utrzymanie zieleni są dobre?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Czystość powietrza w mieście jest przez mieszkańców Olsztyna oceniana pozytywnie –
najlepiej wypadły osiedla: Redykajny (100%), a także: Zielona Górka, Gutkowo, Likusy, Osiedle
Generałów, Brzeziny (ponad 90%). Powyżej 70% wskazań pozytywnych otrzymały również:
Kętrzyńskiego, Nad Jeziorem Długim, Kortowo, Podgrodzie, Śródmieście, Pieczewo.
Ocenę negatywną wystawiło większość mieszkańców osiedla Kościuszki (64,3%) i Wojska
Polskiego (59,5% wskazań negatywnych). Taki rozkład ocen wnikać może między innymi z faktu, że
przez osiedla te przebiega część głównych tras tranzytowych miasta.
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Rysunek 36. Czy jest czyste powietrze?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Dla ponad 60% mieszkańców Olsztyn jawi się jako miasto ciche i spokojne. Za najbardziej
ciche i spokojne osiedle uznawane są w kolejności Brzeziny, Gutkowo, Likusy, Redykajny (ponad
90% ocen pozytywnych). Inne osiedla, które ocenione są przez swoich mieszkańców jako ciche i
spokojne to: Kortowo, Grunwaldzkie, Kętrzyńskiego i Zielona Górka (ponad 80%) a także: Nad
Jeziorem Długim , Osiedle Generałów, Pieczewo i Dajtki (ponad 70% wskazań pozytywnych).
Za najmniej ciche i spokojne uznaje się osiedla: Śródmieście (75,9% ocen negatywnych),
Zatorze (70,8%) i Wojska Polskiego (61,9%). Nie bez znaczenia dla takich ocen pozostaje fakt
wspomnianego wyżej przebiegu głównych tras tranzytowych miasta.
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Rysunek 37. Czy w okolicy jest cicho i spokojnie?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Opinie dotyczące estetyki architektury olsztyńskich osiedli są podzielone. Część
mieszkańców ocenia ją pozytywnie, część zaś negatywnie. Najwięcej ocen pozytywnych zebrano
wśród mieszkańców Brzezin (93,3%) i Redykajn (88,4%), a także Gutkowa (87,5%), osiedla
Generałów (84,0%) i Zielonej Górki (80,6%).
Najwięcej ocen negatywnych w stosunku do estetyki otaczającej architektury wyrażają
mieszkańcy osiedli: Kościuszki (57,1%), Podleśna (49,2%) oraz Podgrodzia (49,1%).

40

Rysunek 38. Czy jest ładna architektura?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Bolączką większości olsztyńskich osiedli okazuje się być deficyt miejsc parkingowych.
Najgorzej wypadają tutaj Kościuszki, Grunwaldzkie i Śródmieście (ponad 90% ocen negatywnych).
Następne w kolejności osiedla zgłaszające brak miejsc parkingowych to: Pieczewo, Osiedle
Generałów, Kętrzyńskiego, Nagórki, Podgrodzie (ponad 80% głosów). Narzekają również
mieszkańcy: Kormoranu, Jarot, Podleśna, Pojezierza, Wojska Polskiego (ponad 70%) oraz osiedli
Zatorze, Nad Jeziorem Długim, Kortowo (powyżej 60%).
Relatywnie najlepiej oceniane pod tym względem są osiedla: Dajtki, Redykajny, Mazurskie
(ponad 50% głosów), Brzeziny oraz Gutkowo (ponad 40%). Tak duży (w porównaniu z innymi
osiedlami) odsetek mieszkańców uważających liczbę miejsc parkingowych za wystarczającą wynika
najprawdopodobniej z faktu, że są to osiedla z dominującą zabudową jednorodzinną, gdzie każda
posesja ma swoje miejsce parkingowe - należy pamiętać jednak, że są to wyjątki w skali Olsztyna
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Rysunek 39. Czy znajduje się wystarczająca ilość miejsc do parkowania

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
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Rysunek 40.Czy istnieją udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych to „pięta Achillesowa” Olsztyna.
Najgorzej pod tym względem wypadają osiedla Grunwaldzkie i Podleśna ( ponad 80% negatywnych
odpowiedzi), a następnie: Zatorze, Kościuszki, Redykajny, Osiedle Generałów, Kormoran, Likusy,
Mazurskie (ponad 70%). Nieco lepiej w tej kwestii jest na osiedlu Kętrzyńskiego (36,2% ocen
pozytywnych), oraz Nad Jeziorem Długim, Dajtkach, Pojezierzu, Redykajnach oraz Brzezinach
(ponad 20% pozytywów).
Podsumowanie
W celu przejrzystości uzyskanych wyników zestawiono w tabelach oceny pozytywne i
negatywne wystawione przez mieszkańców olsztyńskich osiedli. Dla potrzeb analitycznych
zagregowano odpowiedzi „tak” i „raczej tak” oraz „nie” i „raczej nie”. Zasadę tą zastosowano do
wszystkich zestawień, dotyczących ocen mieszkańców.
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Tabela 1. Infrastruktura techniczna olsztyńskich osiedli w ocenie mieszkańców
– OBRAZ POZYTYWNY (X- oznacza brak wskazań)
Wyszczególnienie
Odpowiedzi twierdzące (tak i raczej tak)
100-90%
Dobry
stan
chodników

ulic

Dobrze oświetlone ulice

Dobrze
budynki

i X

Gutkowo

utrzymane Redykajny,
Brzeziny

89-80%

79-70%

69-60%

59-50%

X

X

Kościuszki,
Dajtki

Kortowo,
Kościuszki,
Brzeziny,
Likusy,
Pojezierze,
Nad
Jez.
Długim,
Grunwaldzkie,
Zielona Górka,
Jaroty, Osiedle
Generałów
Osiedle
Generałów,
Pojezierze,
Gutkowo,
Kortowo,
Zielona Górka,
Mazurskie,
Redykajny,
Brzeziny

Pieczewo,
Śródmieście,
Podgrodzie,
Redykajny,
Dajtki,
Nagórki,
Zatorze,
Mazurskie

Kormoran,
Wojska
Polskiego,
Podleśne

Zatorze,
Kormoran,
Mazurskie
Kętrzyńskiego

Dajtki,
Podgrodzie,
Nad
Jez.
Długim,
Kormoran,
Woj.
Polskiego
Zadbane
zasoby
Likusy,
Kościuszki,
mieszkaniowe
Osiedle
Zielona Górka,
Generałów,
Kortowo,
Kętrzyńskiego, Mazurskie,
Dajtki,
Nad
Jez.
Długim
Jaroty
Czyste ulice
Brzeziny,
Gutkowo,
Grunwaldzkie, Nagórki,
Kortowo,
Dajtki,
Likusy, Jaroty, Zatorze,
Pieczewo,
Osiedle
Redykajny,
Podgrodzie,
Generałów,
Kościuszki,
Nad
Jez.
Zielona Górka Pojezierze,
Długim,
Mazurskie,
Kętrzyńskiego,
Kormoran
Dobry stan i utrzymanie Redykajny,
Kętrzyńskiego, Dajtki,
Podgrodzie,
zieleni
Brzeziny,
Pojezierze,
Kościuszki
Mazurskie,
Osiedle
Nad
Jez. Kormoran,
Pieczewo,
Generałów,
Długim
Grunwaldzkie, Śródmieście
Zielona Górka,
Jaroty
Kortowo,
Likusy
Gutkowo
Czyste powietrze
Redykajny,
Kętrzyńskiego, Podgrodzie,
Jaroty,
Zielona Górka, Nad
Jez. Śródmieście,
Podleśna,
Gutkowo,
Długim,
Pieczewo
Dajtki,
Likusy,
Kortowo
Pojezierze,
Osiedle
Mazurskie
Generałów,
Brzeziny
Okolica cicha i spokojna
Brzeziny,
Kortowo,
Nad
Jez. Jaroty,
Gutkowo,
Grunwaldzkie, Długim,
Pojezierze
Likusy,
Ketrzyńskiego, Osiedle
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Jaroty,
Kętrzyńskiego,
Grunwaldzkie,
Likusy,
Kościuszki

Pieczewo,
Nagórki

Gutkowo,
Pojezierze,
Grunwaldzkie

X

X

Nagórki,
Grunwaldzkie

Kościuszki,
Podgrodzie,
Podleśna,

Ładna architektura

Redykajny

Zielona Górka

Brzeziny

Redykajny
Gutkowo,
Osiedle
Generałów,
Zielona Górka
X

Wystarczająca
ilość X
miejsc do parkowania
Udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych

X

X

Generałów,
Mazurskie,
Pieczewo,
Dajtki
Likusy,
Śródmieście
Kętrzyńskiego,
Kortowo,

X

X

X

X

Nagórki

Jaroty,
Mazurskie,
Nad
Jez.
Długim,
Grunwaldzkie
Dajtki,
Redykajny,
Mazurskie

X

Źródło. Tabela wzorowana na raporcie z 2006 opracowanym przez Urząd Statystyczny w Olsztynie.

Analiza opinii Olsztynian o infrastrukturze technicznej i walorach przyrodniczych otoczenia, z
którymi stykają się mieszkańcy na swoich osiedlach, wskazuje, że w większości dominują pozytywne
oceny tej sfery. Z uzyskanych odpowiedzi wyłania się nam obraz miasta spokojnego i cichego,
posiadającego zadbane, czyste i dobrze oświetlone ulice i chodniki, dobrze utrzymane budynki,
czyste powietrze oraz należyty stan i utrzymanie zieleni. Osiedla, stanowiące pod tym względem
wizytówkę miasta to przede wszystkim: Brzeziny, Redykajny, Osiedle Generałów, Zielona Górka i
Likusy.
Tabela 2. Infrastruktura techniczna olsztyńskich osiedli w ocenie mieszkańców
– OBRAZ NEGATYWNY (X- oznacza brak wskazań)
Wyszczególnienie
Odpowiedzi negujące
100-90%
Dobry stan
chodników

ulic

89-80%

i

79-70%

69-60%

Wojska
Polskiego

59-50%

Dobrze
ulice

oświetlone X

X

X

Śródmieście, Nad Jeziorem Długim,
Podleśne,
Redykajny, Nagórki
Kętrzyńskiego
X
X

Dobrze
budynki

utrzymane X

X

X

Śródmieście

X

Śródmieście

Zatorze

Zadbane
zasoby
mieszkaniowe
Czyste ulice
Dobry
stan
utrzymanie zieleni
Czyste powietrze
Okolica
spokojna

cicha

Ładna architektura

X

X

X

X

X

i X

X

X

X

X

X

X

X

Kościuszki

Wojska Polskiego

i X

X

Śródmieście, Woj.
Zatorze
Polskiego

X

X

X

X

X

Kościuszki

Kormoran,
Jaroty,
Podleśna,
Pojezierze,
Wojska

Zatorze, Nad Zielona
Jez. Długim, Mazurskie
Kortowo

Wystarczająca ilość Kościuszki,
Pieczewo,
miejsc do parkowania Grunwaldzkie, Osiedle
Śródmieście
Generałów,
Kętrzyńskiego,
Nagórki,
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Górka,

Podgrodzie
Udogodnienia
dla X
osób
niepełnosprawnych

Polskiego,

Podleśne,
Grunwaldzkie

Zatorze,
Dajtki,
Wojska
Polskiego,
Kościuszki,
Zielona
Śródmieście,
Redykajny,
Górka,
Pieczewo,Podgrodzie,
Gutkowo
Brzeziny,
Osiedle
Genarałów,
Kętrzyńskiego, Jaroty
Kormoran,
Likusy,
Mazurskie
Źródło. Tabela wzorowana na raporcie z 2006 opracowanym przez Urząd Statystyczny w Olsztynie.

Najsłabiej pod tym względem wypadają osiedla: Śródmieście, Kościuszki, Wojska Polskiego.
Jednocześnie mieszkańcy Olsztyna dostrzegają na swoich osiedlach obszary, zasługujące
na zdecydowaną negatywną ocenę. Dotyczy to przede wszystkim: ilości miejsc parkingowych oraz
braku stosownych udogodnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Do niechlubnej
czołówki zakwalifikowały się tutaj w ocenie mieszkańców takie osiedla, jak: Śródmieście, Kościuszki,
Grunwaldzkie, ale także: Pieczewo, Osiedle Generałów, Kętrzyńskiego, Nagórki, Podgrodzie,
Wojska Polskiego.

4.2.Ocena bezpieczeństwa na osiedlach
Rysunek 41. Czy często dochodzi do aktów wandalizmu i chuligaństwa?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

46

Z uwagi na znaczenie przypisywane realizacji potrzeby definiowanej jako poczucie
bezpieczeństwa, wśród wielu pytań, zadanych mieszkańcom Olsztyna, kilka dotyczyło właśnie tej
tematyki. Do czynników decydujących o poczuciu bezpieczeństwa w ramach przeprowadzonego
badania zaliczono: częstość zdarzeń takich jak wandalizm, chuligaństwo i kradzieże, a także
obecność patroli Policji i Straży Miejskiej oraz subiektywne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
danego osiedla.
Mieszkańcy Olsztyna nie obserwują w miejscu zamieszkania częstych aktów wandalizmu i
chuligaństwa. Najbezpieczniejsze pod tym względem osiedla to: Brzeziny, Redykajny, Osiedle
Generałów, Likusy ( ponad 90% ocen potwierdzających rzadkie występowanie tego typu zdarzeń), a
także Dajtki i Zielona Górka – ponad 80%.
Osiedla stanowiące pod tym względem niechlubną czołówkę to: Zatorze (70,8% wskazań)
oraz Śródmieście (55,2%).
Równie optymistycznie wypada ocena miasta pod kątem częstości takich zdarzeń jak
kradzieże – przeważają opinie negatywne. Sporadyczne przypadki kradzieży widoczne są w
Redykajnach i Osiedlu Generałów (ponad 90% negatywnych odpowiedzi), a następnie Zielona
Górka, Likusy, Kętrzyńskiego, Kościuszki i Nad Jez. Długim (ponad 80%).
Z kolei częste przypadki kradzieży występują – w opinii mieszkańców - na Zatorzu (75%
potwierdzeń).
Rysunek 42. Czy często dochodzi do kradzieży?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
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Jak wynika z ocen mieszkańców Olsztyna, na ulicach miasta wciąż zbyt mało jest patroli
Policji i Straży Miejskiej, mimo że sytuacja w porównaniu do poprzednich lat znacznie się poprawiła.
Zdaniem mieszkańców wystarczająca liczba patroli jest na osiedlach Zatorze, Kętrzyńskiego oraz
Kościuszki i Śródmieście, a więc na osiedlach na których często dochodzi do łamania prawa.
Mieszkańcy deklarują, że jest zbyt mało patroli Policji i Straży Miejskiej na osiedlach Zielona
Górka (83,9% wskazań), Likusy (71,4%), Kortowo i Brzeziny (ponad 60% odpowiedzi negatywnych).
Rysunek 43. Czy często można spotkać patrol policji i służby miejskiej?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Wbrew pozorom mieszkańcy czują się bezpiecznie na osiedlach olsztyńskich. Wysoki stopień
poczucia bezpieczeństwa mają mieszkańcy osiedli: Brzeziny, Gutkowo, Osiedle Generałów,
Kętrzyńskiego, Redykajny (ponad 90% odpowiedzi twierdzących), Kortowo, Grunwaldzkie, Zielona
Górka, Kościuszki (ponad 80%), a także Likusy, Nad Jez. Długim, Mazurskie, Jaroty, Dajtki,
Pojezierze, Kormoran, Śródmieście, Nagórki, oraz Podgrodzie (powyżej 50%).
Zagrożeni najbardziej czują się mieszkańcy Zatorza (39,6% ocen negatywnych) oraz
Śródmieścia i Podleśna (ponad 20%).
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Rysunek 44. Czy mieszkańcy czują się bezpiecznie?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
Tabela 3. Bezpieczeństwo w opinii mieszkańców – OBRAZ POZYTYWNY. (X- oznacza brak wskazań)
Wyszczególnienie

Odpowiedzi twierdzące
100-90%

89-80%

79-70%

69-60%

59-50%

przypadki X
i

X

Zatorze

X

Śródmieście

przypadki X

X

Zatorze

X

X

Częste patrole policji i X
służby miejskich

X

Zatorze,
Kościuszki,
Kętrzyńskiego, Sródmieście

Częste
wandalizmu
chuligaństwa
Częste
kradzieży

X

Wysoki stopień poczucia Brzeziny,
Kortowo,
Likusy,
Nad Jaroty Dajtki, Kormoran,
bezpieczeństwa
Gutkowo,
Grunwaldzkie, Jez. Długim, Pojezierze
Śródmieście,
Osiedle
Zielona Górka, Mazurskie,
Nagórki,
Generałów,
Kościuszki
Podgrodzie
Kętrzyńskiego,
Redykajny,
Źródło. Tabela wzorowana na raporcie z 2006 opracowanego przez Urząd Statystyczny w Olsztynie
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Olsztyn jest postrzegany jako miasto bezpieczne. Najwyższy stopień poczucia bezpieczeństwa
posiadają mieszkańcy Brzezin, Gutkowa, Osiedla Generałów, Kętrzyńskiego i Redykajn.
Tabela 4. Bezpieczeństwo w opinii mieszkańców – OBRAZ NEGATYWNY (X- oznacza brak wskazań)
Wyszczególnienie
Odpowiedzi negujące
100-90%

89-80%

Częste
przypadki Brzeziny,
Dajtki
i
wandalizmu
i Redykajny, Zielona Górka
chuligaństwa
Osiedle
Generałów,
Likusy

Częste
kradzieży

przypadki Redykajny,
Osiedle
Generałów

Częste patrole policji i X
służby miejskich

Zielona Górka,
Likusy,
Kętrzyńskiego,
Kościuszki
i
Nad
Jez.
Długim
Zielona Górka

79-70%

69-60%

59-50%

Kortowo,
Kościuszki,
Nad
Jez.
Długim,
Grunwaldzkie,
Kętrzyńskiego,
Gutkowo,
Jaroty,
Mazurskie
Dajtki,
Gutkowo,
Grunwaldzkie,
Brzeziny,
Kortowo,
Jaroty.
Likusy

Podgrodzie

Pieczewo,
Podleśna

Podgrodzie,
Mazurskie

Podleśna,
Pojezierze, Nagórki,
Pieczewo

Kortowo,
Brzeziny

Wojska
Polskiego,
Dajtki,
Podgrodzie,
Kormoran,
Osiedle
Generałów
X

Nagórki,

Wysoki
stopień X
X
X
X
poczucia
bezpieczeństwa
Źródło. Tabela wzorowana na raporcie z 2006 opracowanego przez Urząd Statystyczny w Olsztynie

Wśród zdarzeń negatywnie wpływających na poczucie bezpieczeństwa wymienić należy
niewątpliwie przypadki wandalizmu, chuligaństwa czy kradzieży. Do większości z nich dochodzi na
Zatorzu i Śródmieściu. Jednocześnie mieszkańcy tych osiedli wskazują na częste patrole służb
porządku publicznego.

4.3. Infrastruktura społeczna oraz handlowo-usługowa w ocenie mieszkańców
O atrakcyjności danego miejsca, jako docelowego do osiedlenia na stałe świadczy stan sieci
sklepów spożywczych i wielobranżowych oraz punktów podstawowych usług, potrzeb w zakresie
szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego, wystarczającej liczby przychodni zdrowia oraz
infrastruktury komunikacji miejskiej.
Biorąc pod uwagę zdanie Olsztynian stwierdzić można, że większość osiedli ma na swym
terenie wystarczającą liczbę szkół i przedszkoli. Najlepiej sytuację tą oceniają mieszkańcy: osiedla
Kętrzyńskiego (80% głosów twierdzących), Likus (71,4%), Mazurskiego (63,3%), Pojezierza
(62,3%), Dajtek (61,8%). Ponad połowa mieszkańców osiedli Nad Jez. Długim, Redykajny, Nagórki
oraz Jaroty uważa liczbę istniejących szkół i przedszkoli za wystarczającą.
Najbardziej zaniedbane pod tym względem, w ocenie samych mieszkańców, jest osiedle
Grunwaldzkie – ponad 80% mieszkańców jest zdania, że liczba szkół i przedszkoli na tym osiedlu
powinna być większa.
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Rysunek 45. Czy liczba szkół i przedszkoli jest wystarczająca?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Zdaniem większości mieszkańców Olsztyna na osiedlach jest wystarczająca liczba
przychodni zdrowia. Najlepiej tę sytuację oceniają mieszkańcy: Likus (85,7%), osiedla Kościuszki
(83,3%) Pojezierza, Nad Jez. Długim, Kętrzyńskiego, Woj. Polskiego, Grunwaldzkie (ponad 70%
głosów) oraz Zatorza, Podleśna, Osiedla Generałów, Kormoranu, Mazurskiego, Nagórek (ponad
60% odpowiedzi). Na osiedlach: Jaroty, Podgrodzie i Pieczewo, ponad połowa mieszkańców uważa
liczbę przychodni zdrowia za wystarczającą.
Najbardziej zaniedbane pod tym względem, w ocenie mieszkańców, są Zielona Górka
(74,2%), Brzeziny (66,7%), Redykajny (51,2%) i Gutkowo (50%).
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Rysunek 46. Czy jest wystarczająca dostępność do przychodni zdrowia?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Olsztyn w opinii swoich mieszkańców jest miastem o dobrze rozwiniętej infrastrukturze
sklepów spożywczych (prawie 85,7% wskazań pozytywnych) i wielobranżowych (ponad 70%
ankietowanych jest tego zdania). Według oceny mieszkańców jedynym osiedlem, gdzie sklepów
spożywczych jest zdecydowanie za mało (58,3% ocen negatywnych) jest Gutkowo. Jego
mieszkańcy uskarżają się również na słabo rozwiniętą infrastrukturę sklepów wielobranżowych
(62,5% ocen negatywnych). Na niedostateczną liczbę sklepów wielobranżowych wskazywali również
mieszkańcy osiedla Zielona Górka (71%) i Dajtek (50%).

52

Rysunek 47. Czy znajdują się dobrze zaopatrzone sklepy spożywcze?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
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Rysunek 48. Czy znajdują się dobrze zaopatrzone sklepy wielobranżowe?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Dobrze oceniona została infrastruktura punktów oferujących usługi podstawowe. Sfera usług
otrzymała najwięcej ocen pozytywnych wśród mieszkańców: osiedla Grunwaldzkie i Kościuszki
(ponad 90% twierdzących odpowiedzi), Kętrzyńskiego, Zatorze, Jaroty, Kormoran (ponad 80%), oraz
Podleśna, Pojezierze, Śródmieście, Nagórki (ponad 70%).
Osiedla, które zdaniem ich mieszkańców mają zbyt małą liczbę punktów podstawowych
usług to: Zielona Górka (87,1% ocen negatywnych), Gutkowo (75%), Brzeziny (66,7%), Likusy
(57,1%), Mazurskie, Dajtki (po 50% głosów). Ponieważ są to osiedla o przeważającej zabudowie
jednorodzinnej i słabo rozwiniętej infrastrukturze handlowo - usługowej, stąd potrzeby zgłaszane w
tym zakresie przez mieszkańców tych osiedli znajdują swoje uzasadnienie

54

Rysunek 49. Czy znajdują się punkty podstawowych usług?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Sieć komunikacyjna zdaniem mieszkańców Olsztyna jest dobrze rozwinięta. Większość
olsztyńskich osiedli posiada dogodny i łatwy dostęp do środków komunikacji miejskiej, co
potwierdzają sami mieszkańcy. Osiedla, które pod tym względem uzyskały najwięcej ocen
pozytywnych to: Kormoran, Grunwaldzkie, Pojezierze, Podleśna, Kościuszki (ponad 90%
odpowiedzi pozytywnych), Kortowo, Nad Jez. Długim, Jaroty, Pieczewo, Śródmieście, Brzeziny,
Nagórki, Zatorze, Woj. Polskiego (ponad 80%), oraz Zielona Górka, Mazurskie i Dajtki (powyżej 70%
głosów).
Utrudniony dostęp do środków komunikacji miejskiej podkreślają przede wszystkim
mieszkańcy dwóch osiedli: Gutkowa i Redykajn (powyżej 60%).
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Rysunek 50. Czy jest łatwy dostęp do środków komunikacji miejskiej?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Podsumowanie. Oceny poszczególnych elementów infrastruktury handlowo-usługowej i społecznej
tworzą pozytywny obraz tej infrastruktury, zarówno na poszczególnych osiedlach, jak i w skali całego
miasta. Nasycenie olsztyńskiego rynku punktami usługowymi oraz sklepami spożywczymi
i wielobranżowymi jest zdaniem Olsztynian zadowalające. Nie ma też większych kłopotów z
dostępnością do szkół i przedszkoli oraz przychodni zdrowia.
Tabela 5. Infrastruktura społeczna oraz handlowo – usługowa na olsztyńskich osiedlach
w ocenie mieszkańców – OBRAZ POZYTYWNY (X- oznacza brak wskazań)
Wyszczególnienie
Odpowiedzi twierdzące
100-90%

89-80%

79-70%

69-60%

59-50%

Wystarczająca ilość szkół X
i przedszkoli

Kętrzyńskiego

Likusy

Mazurskie,
Pojezierze,
Dajtki

Wystarczająca
przychodni zdrowia

Likusy,
Kościuszki

Pojezierze,
Nad
Jez.
Długim,
Kętrzyńskiego,
Woj.
Polskiego,
Grunwaldzkie.

Zatorze,
Podleśna,
Osiedle
Generałów,
Kormoran,
Mazurskie,
Nagórki

Nad
Jez.
Długim,
Redykajny,
Nagórki,
Jaroty
Jaroty,
Podgrodzie,
Pieczewo

ilość X
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Dobrze
zaopatrzone Zatorze,
sklepy spożywcze
Jaroty,
Kętrzyńskiego,
Pojezierze,
Grunwaldzkie,
Nagórki,
Kormoran,
Podleśna,
Kościuszki,
Brzeziny
Dobrze
zaopatrzone Zatorze,
sklepy wielobranżowe
Kętrzyńskiego,
Grunwadzkie,
Kościuszki

Kortowo,
Pieczewo, Woj.
Polskiego,
Zielona Górka

Dajtki,
Śródmieście,
Podgrodzie,
Osiedle
Generałów,
Nad
Jez.Długim,
Likusy,
Mazurskie,

Redykajny

Kormoran,
Jaroty,
Pojezierze,
Podleśna

Nagórki,
Śródmieście

Woj.
Polskiego,
Pieczewo

X

Redykajny,
Podgrodzie,
Osiedle
Generałów,
Brzeziny,
Mazurskie
Obecność
punktów Grunwaldzkie, Kętrzyńskiego, Podleśna,
Pieczewo,
Woj.
podstawowych usług
Kościuszki
Zatorze,
Pojezierze,
Osiedle
Polskiego,
Jaroty,
Śródmieście,
Generałów
Redykajny,
Kormoran
Nagórki
Podgrodzie,
Nad
Jez.
Długim
Łatwy dostęp do środków Kormoran,
Kortowo, Nad Zielona Górka, Kętrzyńskiego, Likusy
komunikacji miejskiej
Grunwaldzkie, Jez.
Długim, Mazurskie,
Osiedle
Pojezierze,
Jaroty,
Dajtki
Generałów,
Podleśna,
Pieczewo,
Podgrodzie
Kościuszki
Śródmieście,
Brzeziny,
Nagórki,
Zatorze, Woj.
Polskiego,
Źródło. Tabela wzorowana na raporcie z 2006 opracowanego przez Urząd Statystyczny w Olsztynie

Istnieją jednak osiedla olsztyńskie, których mieszkańcy odczuwają deficyt szkół i przedszkoli.
Są to osiedla: Grunwaldzkie, Kościuszki, Brzeziny, Zielona Górka, Osiedle Generałów.
Niewystarczająca liczba przychodni zdrowia w opinii mieszkańców jest na osiedlach: Zielona Górka,
Brzeziny i Gutkowo. Infrastruktura usługowo-handlowa najsłabiej jest oceniana przez mieszkańców
Gutkowa, Zielonej Górki i Dajtek. Mieszkańcy Redykajn i Gutkowa skarżą się również na
niedostateczną ilość środków komunikacji miejskiej.
Tabela 6. Infrastruktura społeczna oraz handlowo – usługowa na olsztyńskich osiedlach
w ocenie ich mieszkańców – OBRAZ NEGATYWNY(X- oznacza brak wskazań)
Wyszczególnienie
Odpowiedzi negujące
100-90%

89-80%

79-70%

69-60%

59-50%

Wystarczająca
ilość X
szkół i przedszkoli

X

Grunwaldzkie

Kościuszki,
Brzeziny

Zielona
Górka,
Osiedle Generałów

Wystarczająca
ilość X
przychodni zdrowia

X

Zielona Górka, Brzeziny

Redykajny i Gutkowo

Dobrze
zaopatrzone X
sklepy spożywcze

X

X

Gutkowo

Dobrze
zaopatrzone X
sklepy wielobranżowe

X

Zielona Górka Gutkowo
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X

Dajtki

Obecność
punktów X
podstawowych usług

Zielona Górka Gutkowo

Brzeziny

Likusy,
Dajtki

Mazurskie,

Łatwy
dostęp
do X
X
X
Redykajny,
X
środków
komunikacji
Gutkowo
miejskiej
Źródło. Tabela wzorowana na raporcie z 2006 opracowanego przez Urząd Statystyczny w Olsztynie

4.4. Infrastruktura sfer: kultury, rozrywki, rekreacji i sportu
Infrastruktura sfer: kultury, rozrywki i sportu była już oceniana przez mieszkańców jednakże
w kontekście dostępu na terenie miasta. Poniższe oceny dostępności do miejsc związanych z
rozrywką, kulturą, rekreacją i sportem rozpatrywane są w kontekście osiedli.
Realizację funkcji kulturalno-rozrywkowych zapewniają: miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży,
placówki kulturalne, biblioteki, domy kultury, miejsca, gdzie można spotkać się ze znajomymi,
miejsca rozrywki dla młodzieży oraz miejsca, gdzie można rozwijać swoje zainteresowania. W celu
zdiagnozowania opinii mieszkańców Olsztyna w zakresie realizacji funkcji sportowo-rekreacyjnych,
spośród wielu czynników decydujących o jakości tego obszaru życia, wybrano następujące
zagadnienia: warunki do uprawiania sportu i rekreacji, liczba miejsc do uprawiania sportu i rekreacji,
liczba boisk sportowych, liczba basenów, liczba kąpielisk, liczba lodowisk, liczba tras rowerowych,
liczba tras do jazdy na deskach/łyżworolkach, liczba sal gimnastycznych, liczba stadionów, liczba
kortów tenisowych, liczba obiektów fitness i siłowni, liczba tras pieszych.
Rysunek 51. Czy znajdują się miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Wśród opinii mieszkańców Olsztyna dotyczących liczby miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży
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przeważa zdanie, że jest ona wystarczająca – jeśli dokonamy oceny w skali całego miasta, jednak w
ocenie poszczególnych osiedli zdania są podzielone. Największe zadowolenie wyrażają
mieszkańcy: Pojezierza, Jarot, osiedla Kętrzyńskiego – ponad 70% respondentów uważa, że miejsc
zabaw dla młodzieży i dzieci jest wystarczająca ilość, a także osiedli: Nagórki, Podgrodzie, Osiedla
Generałów oraz Kormoran (ponad 60%).
Na zbyt małą ilość takich miejsc wskazują najczęściej mieszkańcy Dajtek (82,4% ocen
negatywnych), Zielonej Górki (77,4%), Mazurskiego (60%) oraz: Grunwaldzkiego, Podleśne, Likus,
Kościuszki – na brak lub zbyt małą ilość miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży wskazał co drugi pytany
mieszkaniec tych osiedli.
Rysunek 52. Czy działają placówki kulturalne?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Działalność placówek kulturalnych to jeden ze słabiej ocenianych obszarów sfery kulturalnorozrywkowej. Przewagę ocen pozytywnych tej sfery uzyskano jedynie wśród mieszkańców osiedli:
Kętrzyńskiego (77,6%), Gutkowa i Kormoranu (ponad 60% odpowiedzi). Dobrze ocenia też
działalność placówek kulturalnych w swojej okolicy co drugi mieszkaniec Pojezierza,
Grunwaldzkiego, Kortowa i Osiedla Generałów.
Brak takich placówek na swoich osiedlach wskazują przede wszystkim mieszkańcy osiedli:
Brzeziny (80% ocen negatywnych), Likusy, Dajtki, Nad Jez. Długim, Zielona Górka, Pieczewo,
Mazurskie (ponad 70%), oraz Podleśna i Redykajny - ponad połowa.
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Rysunek 53. Czy liczba domów kultury jest wystarczająca?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Zdania na temat dostępności do domów kultury na poszczególnych osiedlach są podzielone.
Na brak ośrodków kulturalnych nie narzekają mieszkańcy osiedli: Kortowo, Osiedla Generałów,
Kętrzyńskiego, Gutkowa, Woj. Polskiego i Brzezin (ponad 60% głosów pozytywnych). Z kolei w
odczuciu mieszkańców Zielonej Górki, Zatorza, Kościuszki i Śródmieścia na tych osiedlach brakuje
domów kultury (rys. 52).
Analizując liczbę miejsc, gdzie można byłoby się spotkać ze znajomymi (pub, kawiarnia,
restauracja itp.) widać wyraźnie, że również pod tym względem miasto jest podzielone (rys. 53).
Najwięcej ocen negatywnych zebrały osiedla: Zielona Górka (83,9% uznało, że brak takich miejsc),
Gutkowo ( 75%), Zatorze (66,7%), Redykajny (65,1%) oraz Brzeziny. Na brak takich miejsc w
najbliższej okolicy narzeka też co drugi mieszkaniec osiedla Nad Jez. Długim, Dajtek, Podgrodzia,
Woj. Polskiego, Mazurskiego i Pojezierza.
Wystarczającą liczbą miejsc do spotkań ze znajomymi dysponują takie osiedla jak:
Kościuszki (76,2% wskazań), Śródmieście (72,4%), Kętrzyńskiego (65,5%), Nagórki (64,5%), oraz
Jaroty, Kormoran, Grunwaldzkie, Kortowo i Osiedle Generałów (powyżej 50% wskazań).
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Rysunek 54. Czy liczba miejsc, gdzie można spotkać się ze znajomymi jest wystarczająca?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
Rysunek 55. Czy liczba miejsc, gdzie można rozwijać swoje zainteresowania jest wystarczająca?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
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Mieszkańcy Olsztyna nie czują się usatysfakcjonowani liczbą miejsc, gdzie mogliby rozwijać
swoje zainteresowania. Najgorzej ocenione są osiedla: Zielona Górka (83,9% ocen negatywnych),
Likusy (78,6%), Brzeziny (76,7%), Grunwaldzkie (76,3%), Osiedle Generałów (76%) i Gutkowo
(75%).
Rysunek 56. Czy liczba bibliotek jest wystarczająca?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Większość olsztyńskich osiedli – zdaniem mieszkańców - posiada dostateczną liczbę
bibliotek. Najlepiej ocenianie pod tym względem osiedla to: Kortowo (79,3%), Nagórki (76,3%),
Grunwaldzkie (76,3%), Podleśna (74,6%), Jaroty (73,1%), Kormoran (72,6%), Kościuszki (71,4%).
Na brak lub niewystarczającą liczbę bibliotek wskazują przede wszystkim mieszkańcy:
Osiedla Generałów (76%), Zielonej Górki (74,2%), Brzezin (60%), Zatorza (54%) i Podgrodzia
(50,9%).
W poprzednim rozdziale ustalono, że mieszkańcy Olsztyna raczej biernie spędzają czas
wolny, nie mniej ważne jest pytanie, czy ta postawa nie wynika z braku odpowiedniej bazy
sportowej. Analizując zebrane dane zdania na ten temat są bardzo podzielone. Nieco ponad połowa
mieszkańców Olsztyna uważa, że na osiedlach są warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Z bazy
sportowo-rekreacyjnej zadowoleni są mieszkańcy: Kortowa, Osiedla Generałów, Kętrzyńskiego
(powyżej 80% ocen pozytywnych), oraz Nad Jez. Długim, Redykajny, Kormoran, Pojezierze,
Gutkowo (powyżej 60%). Co drugi mieszkaniec Jarot, Brzezin, Kościuszki, Likus uważa, że ma
wystarczające warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Najgorzej wygląda sytuacja, w ocenie
mieszkańców osiedli: Grunwaldzkie, Mazurskie, a także Śródmieścia i Pieczewa.
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Rysunek 57. Czy istnieją warunki do rekreacji i uprawiania sportu?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Rysunek 58. Czy liczba boisk sportowych jest wystarczająca?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
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Z uzyskanych opinii wynika, że na olsztyńskich osiedlach w mniejszym lub większym stopniu
odczuwalna jest niedostateczna liczba boisk sportowych (rys. 57). Oceny pozytywne wystawiły 3
osiedla: Podleśna, Dajtki i Kormoran. Najwięcej ocen negatywnych (i największe potrzeby w tym
zakresie) odnotowuje się wśród mieszkańców: osiedla Grunwaldzkiego, Nad Jez. Długim (ponad
80% odpowiedzi), Zatorze, Mazurskie (ponad 70%), Redykajn, Kościuszki, Śródmieścia,
Podgrodzia, Zielonej Górki, Jarot, Likus, Gutkowa, Kętrzyńskiego, Brzezin (powyżej 60%).
Negatywne oceny przeważają również wśród mieszkańców Pieczewa, Pojezierza, Osiedla
Generałów, Nagórek oraz Woj. Polskiego.
Potrzeby mieszkańców osiedli w zakresie dostępu do pływalni krytych nie są zaspokojone
(rys. 58). Jedynie mieszkańcy osiedli: Podleśna i Kościuszki nie odczuwają potrzeby budowania
pływalni w ich okolicy. Największy brak basenów zgłaszają mieszkańcy Osiedla Generałów (98%
ocen negatywnych), Nad Jez. Długim (96,9%), Zielona Górka (93,5%), Kortowo (93,1%) i Jaroty
(91%).
Rysunek 59. Czy liczba basenów jest wystarczająca?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
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Rysunek 60. Czy liczba lodowisk jest wystarczająca?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
Rysunek 61. Czy liczba tras rowerowych jest wystarczająca?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

65

Uzyskane w wyniku badania oceny wskazują również na niewystarczającą liczbę lodowisk,
zarówno w skali miasta, jak i biorąc pod uwagę poszczególne osiedla (rys. 59). Najwięcej ocen
negatywnych (powyżej 90%) zanotowano wśród mieszkańców Zielonej Górki i Osiedla Generałów.
Na zbyt małą liczbę lodowisk wskazuje również ponad 80% mieszkańców: osiedla Grunwaldzkiego,
Mazurskiego, Kortowa, Śródmieścia, Woj. Polskiego, Likus, Dajtek oraz ponad 70% mieszkańców
Podgrodzia. Z liczby lodowisk zadowoleni są mieszkańcy Pieczewa, osiedla Kętrzyńskiego, Jarot
oraz Kormoranu i Podleśna.
Na niedostateczną liczbę tras rowerowych wskazuje znaczna część badanej populacji (rys.
60). Dotyczy to wszystkich olsztyńskich osiedli, a w szczególności: Zielona Górka (93,5% ocen
negatywnych), Likusy (85,7%), Nad Jez. Długim (84,4%) oraz osiedli: Dajtki, Śródmieście, Wojska
Polskiego, Grunwaldzkie, Mazurskie, Pojezierze, gdzie ponad 70% mieszkańców wypowiada się na
ten temat negatywnie. Zaspokojone potrzeby w tym względzie mają osiedla: Redykajny,
Kętrzyńskiego, Gutkowo, Osiedle Generałów, Zatorze.
Rysunek 62. Czy liczba tras do jazdy na deskach lub łyżworolkach jest wystarczająca?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Mieszkańcy Olsztyna zwracają uwagę zdecydowanie na niewystarczającą liczbę tras do
jazdy na desko- i łyżworolkach. Najwięcej wskazań negatywnych odnotowano wśród mieszkańców
osiedli: Grunwaldzkie, Zielona Górka, Kościuszki, Osiedla Generałów (rys. 61).
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Rysunek 63. Czy liczba sal gimnastycznych na osiedlu jest wystarczająca?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
Rysunek 64. Czy liczba kortów tenisowych jest wystarczająca?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
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Zdecydowana większość Olsztynian odczuwa również niedostatek sal gimnastycznych (rys.
62). Najgorzej pod tym względem wypadają osiedla: Gutkowo, Zielona Górka (powyżej 90% ocen
negatywnych), Osiedle Generałów, Redykajny (powyżej 80%), Dajtki, Mazurskie (powyżej 70%).
Jedynie mieszkańcy osiedli: Podleśna, Kormoran, Kościuszki uważają, że w okolicy jest
odpowiednia ilość sal gimnastycznych.
Olsztyńska infrastruktura sportowo-rekreacyjna jest również bardzo uboga w korty tenisowe
(rys. 63). Wyjątek stanowią osiedla: Kortowo (93,1% odpowiedzi pozytywnych), Podleśna i
Kormoran (powyżej 50%), ich mieszkańcy uważają, że ilość kortów tenisowych na ich osiedlu jest
wystarczająca. Najwięcej negatywnych ocen odnotowano wśród pytanych z: Osiedla Generałów
(90%), Dajtek (82,4%), Zielona Górka (80,6%), Gutkowa, osiedla Mazurskiego, Zatorza, Jarot,
Podgrodzia, Grunwaldzkiego (ponad 70%).
W przypadku wypowiedzi mieszkańców dotyczących liczby klubów fitness i siłowni na
olsztyńskich osiedlach zdania są podzielone. Niedostatek tego typu obiektów dostrzegany jest
najbardziej na osiedlach: Zielona Górka, Gutkowo, Dajtki (powyżej 70% ocen negatywnych),
Zatorze, Redykajny, Brzeziny, Mazurskie (powyżej 60%), a także na Osiedlu Generałów, gdzie co
drugi mieszkaniec narzeka na brak takich miejsc.
Najlepiej sytuacja pod tym względem wygląda na osiedlach: Pieczewo, Kętrzyńskiego oraz
Wojska Polskiego (powyżej 70% wypowiedzi), a także Jarotach, Kormoranie, Kościuszki,
Grunwaldzkim, Pojezierzu i Nagórkach (powyżej 60%).
Rysunek 65. Czy liczba obiektów fitness i siłowni jest wystarczająca?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
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Negatywnie przez większość mieszkańców oceniana jest liczba tras pieszych (aż 47% ludzi
uważa, że jest ich zbyt mało). Na wystarczającą liczbę tras pieszych wskazuje 82,8% mieszkańców
Kortowa, a także ponad 70% Wojska Polskiego.
Brak dostatecznej liczby tras pieszych akcentują mieszkańcy Kętrzyńskiego (81% wskazań),
Grunwaldzkiego, Gutkowa, Kościuszki, Zatorza, Zielonej Górki (ponad 70%), Redykajn,
Śródmieścia, Mazurskiego (ponad 60%) oraz co drugi mieszkaniec Podgrodzia.
Rysunek 66. Czy liczba tras pieszych jest wystarczająca?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Podsumowanie. Z rozkładu ocen zawartych w powyższych zestawieniach wynika, że
infrastruktura kulturalno-rozrywkowa to jeden ze słabych punktów olsztyńskich osiedli.
Najgorzej w tej sferze wypada dostęp do pływalni (21 osiedli zgłasza brak możliwości
skorzystania z basenów) oraz obszar związany z zainteresowaniami respondentów - mieszkańcy aż
19 osiedli wyrażają braki miejsc, w których mogliby realizowac swoje hobby. 17 osiedli nie ma
wystarczającej liczby boisk sportowych oraz lodowisk. Najbardziej zaniedbana infrastruktura
kulturalno-sportowa jest na osiedlu Zielona Górka. Z kolei baza sportowo-kulturalna najbardziej
rozbudowana jest w Kortowie i Osiedlu Generałów. Pełny obraz przedstawiają poniższe tabele.
Tabela 7. Infrastruktura kulturalno – rekreacyjna na olsztyńskich osiedlach
w ocenie ich mieszkańców – OBRAZ POZYTYWNY(X- oznacza brak wskazań)
Wyszczególnienie
Odpowiedzi twierdzące
100-90%
Znajdują
się
miejsca X
zabaw
dla
dzieci
i
młodzieży

89-80%

79-70%

X

Pojezierze,
Nagórki,
Jaroty,
Podgrodzie,
Kętrzyńskiego, Osiedle
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69-60%

59-50%
Nad
Jez.
Długim,
Kortowo,

Generałów,
Kormoran
Działają
kulturalne

placówki X

X

Jest
wystarczająca X
dostępność do domów
kultury

Kortowo,
Osiedle
Generałów

Jest wystarczająca ilość X
miejsc, gdzie można się
spotkać ze znajomymi

X

Jest wystarczająca ilość X
miejsc,
gdzie
można
rozwijać
swoje
zainteresowania
Jest wystarczająca liczba X
bibliotek

X

Istnieją warunki do
rekreacji i uprawiania
sportu

X

X

Kortowo,
Osiedle
Generałów,
Kętrzyńskiego

Redykajny,
Gutkowo

Kętrzyńskiego

GutkowoKormoran

Pojezierze,
Grunwaldzkie,
Kortowo,
Osiedle
Generałów
Kętrzyńskiego, Woj.
Pieczewo,
Gutkowo
Polskiego,
Kormoran
Brzeziny
Likusy,
Nagórki,
Redykajny,
Nad.
Jez.
Długim,
Kościuszki,
Kętrzyńskiego, Jaroty,
Śródmieście
Nagórki
Kormoran,
Grunwaldzkie,
Kortowo,
Osiedle
Generałów
X
X
X

Kortowo,
Nagórki,
Grunwaldzkie,
Podleśna,
Jaroty,
Kormoran,
Kościuszki.
X

Wojska
Polskiego,
Gutkowo, Nad
Jez. Długim,
Likusy

Pieczewo,
Śródmieście,
Kętrzyńskiego,
Pojezierze,
Redykajny,
Dajtki

Nad
Jez.
Długim,
Redykajny,
Kormoran,
Pojezierze,
Gutkowo
Podleśna,
Dajtki

Jaroty,
Brzeziny,
Kościuszki,
Likusy

Jest wystarczająca liczba X
boisk sportowych

X

X

Jest wystarczająca liczba X
basenów

X

X

Podleśna

Jest wystarczająca liczba X
lodowisk

X

Pieczewo

Kętrzyńskiego, Kormoran,
Jaroty
Podleśna

Jest wystarczająca ilość Redykajny
tras rowerowych

Kętrzyńskiego

Gutkowo

X

Są trasy do jazdy na X
desko- i łyżworolkach

X

X

X

Jest wystarczająca ilość X
sal gimnastycznych

X

X

X

Jest wystarczająca liczba Kortowo
kortów tenisowych

X

X

X
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Kormoran
Kościuszki

Osiedle
Generałów,
Zatorze
X
Podleśna,
Kormoran,
Kościuszki
Podleśna,
Kormoran

Jest wystarczająca liczba X
klubów fitness i siłowni

X

Pieczewo,
Kętrzyńskiego,
Wojska
Polskiego

Jest wystarczająca liczba X
tras pieszych

Kortowo

Woj.
Polskiego

Jaroty,
Kormoran,
Kościuszki,
Grunwaldzkie,
Pojezierze,
Nagórki
Brzeziny,
Pieczewo,
Kormoran

Kortowo,
Podleśna

Osiedle
Generałów,
Nad
Jez.
Długim,
Pojezierze,
Likusy
Źródło. Tabela wzorowana na raporcie z 2006 opracowanego przez Urząd Statystyczny w Olsztynie
Tabela 8. Infrastruktura kulturalno – rekreacyjna na olsztyńskich osiedlach
w ocenie ich mieszkańców – OBRAZ NEGATYWNY(X- oznacza brak wskazań)
Wyszczególnienie
Odpowiedzi negujące
100-90%
Znajdują się miejsca X
zabaw dla dzieci i
młodzieży
Działają
placówki X
kulturalne

Jest
wystarczająca X
dostępność do domów
kultury
Jest
wystarczająca X
ilość
miejsc,
gdzie
można się spotkać ze
znajomymi

89-80%

79-70%

69-60%

59-50%

Dajtki

Zielona
Górka,

Mazurskie

Brzeziny

Likusy, Dajtki, X
Nad
Jez.
Długim,
Zielona
Górka,
Pieczewo,
Mazurskie
Zielona Górka Zatorze,
Kościuszki

Grunwaldzkie,
Podleśna,
Likusy,
Kościuszki
Podleśna,
Redykajny

X

Śródmieście,
Mazurskie,
Grunwaldzkie
, Nad Jez. Długim,
Dajtki, Podgrodzie,
Woj. Polskiego,
Mazurskie
Pojezierze.

Zielona Górka Gutkowo

Zatorze
Redykajny
Brzeziny

Jest
wystarczająca X
ilość
miejsc,
gdzie
można rozwijać swoje
zainteresowania

Zielona Górka Likusy,
Brzeziny,
Grunwaldzkie,
Osiedle
Generałów,
Gutkowo

Jest
wystarczająca X
liczba bibliotek

X

Osiedle
Generałów,
Zielona Górka

Śródmieście,
Redykajny,
Podgrodzie,
Nad
Jez.
Długim,
Pieczewo,
Kormoran
Brzeziny

Istnieją warunki do X
rekreacji i uprawiania
sportu
Jest
wystarczająca X
liczba boisk sportowych

X

X

Grunwaldzkie, Zatorze,
Nad
Jez. Mazurskie
Długim
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Zatorze, Podleśna,
Dajtki,
Woj.
Polskiego,
Kętrzyńskiego,
Jaroty

Zatorze, Podgrodzie

Grunwaldzkie, Śródmieście,
Mazurskie
Pieczewo
Redykajny,
Kościuszki,
Śródmieście,
Podgrodzie,
Zielona Górka,
Jaroty, Likusy,

Pieczewo,
Pojezierze, Osiedle
Generałów, Nagórki,
Woj. Polskiego

Jest
wystarczająca Osiedle
liczba basenów
Generałów,
Nad
Jez.
Długim,
Zielona
Górka,
Kortowo,
Jaroty.

Zatorze,
Mazurskie,
Śródmieście,
Nagórki,
Pieczewo,
Dajtki,
Woj.
Polskiego.

Jest
wystarczająca Zielona
liczba lodowisk
Górka,
Osiedle
Generałów

Grunwaldzkie, Podgrodzie
Mazurskie,
Kortowo,
Śródmieście,
Woj.
Polskiego,
Likusy, Dajtki,
Nad
Jez.
Długim,
Gutkowo,
Zatorze
Brzeziny
Likusy,
Nad Dajtki,
Jez. Długim
Śródmieście,
Wojska
Polskiego,
Grunwaldzkie,
Mazurskie,
Pojezierze
Grunwaldzkie, Dajtki,
Zielona
Śródmieście,
Górka,
Mazurskie,
Kościuszki,
Gutkowo,
Osiedle
Brzeziny,
Generałów
Zatorze
Osiedle
Dajtki,
Generałów,
Mazurskie
Redykajny
Dajtki, Zielona Gutkowo,
Górka
Mazurskie,
Zatorze,
Jaroty,
Podgrodzie,
Grunwaldzkie,

Jest
wystarczająca Zielona
ilość tras rowerowych
Górka

Są trasy do jazdy na X
desko- i łyżworolkach

Jest
wystarczająca
ilość
sal
gimnastycznych
Jest
wystarczająca
liczba
kortów
tenisowych

Gutkowo,
Zielona
Górka
Osiedle
Generałów

Pojezierze,
Gutkowo,
Likusy,
Redykajny,
Brzeziny

Gutkowo,
Kętrzyńskiego,
Brzeziny
Podgrodzie
Kormoran
Kętrzyńskiego,
Grunwaldzkie

Pojezierze

Kościuszki, Nagórki,
Redykajny

Kościuszki,
Podgrodzie,
Kortowo

Brzeziny, Nagórki

Kortowo,
Podgrodzie,
Pieczewo,
Nagórki,
Redykajny

Woj. Polskiego, Nad
Jez. Długim

Kętrzyńskiego, Śródmieście,
Zatorze,
Grunwaldzkie
Brzeziny
Redykajny,
Pojezierze
Kościuszki,
Nad
Jez.
Długim,
Śródmieście,
Brzeziny,
Nagórki
Jest
wystarczająca X
X
Zielona
Zatorze,
Osiedle Generałów
liczba klubów fitness i
Górka,
Redykajny,
siłowni
Gutkowo,
Brzeziny,
Dajtki,
Mazurskie
Jest
wystarczająca X
Kętrzyńskiego Grunwaldzkie, Redykajny,
Podgrodzie
liczba tras pieszych
Gutkowo,
Śródmieście,
Kościuszki,
Mazurskie
Zatorze,
Zielona Górka
Źródło. Tabela wzorowana na raporcie z 2006 opracowanego przez Urząd Statystyczny w Olsztynie
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4.5. Mieszkańcy o sobie
Respondentów poproszono o wskazanie cech charakterystycznych dla mieszkańców danego
osiedla. Pytano się o standard życia, o zmiany demograficzne (w postaci ubytku ludzi młodych), o
odczuwalny poziom bezrobocia, o postawy młodzieży, a także o skalę zjawiska narkomanii i
patologię alkoholową.
Autorefleksja na temat standardu życia mieszkańców Olsztyna wypadła pomyślnie,
większość (43,6%) zapytanych ludzi uznało, że ich poziom życia nie jest niski. Najgorzej ocenili
swoją sytuację mieszkańcy Zatorza (62,5%) i Śródmieścia (58,6%). Zdecydowanie zaprzeczyli o
niskim standardzie życia mieszkańcy: Brzezin (80%), Osiedla Generałów, Zielonej Górki, Kortowa i
Dajtek (ponad 70%), a także osiedli: Nad Jez. Długim, Redykajny, Likusy, Jaroty (ponad 60%).
Rysunek 67. Czy jest niski standard życia mieszkańców?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Większość Olsztynian (39,4%) uważa, że ubywa ludzi młodych, blisko 33% nie ma zdania, a
33,1% - tę opinie neguje (rys. 67). Zdaniem respondentów ubytek ludzi młodych występuje na
osiedlach: Grunwaldzkie, Zatorze, Kościuszki (ponad 70% głosów twierdzących), Zielona Górka,
Pojezierze (ponad 60%), Śródmieście, Podleśna, Nad Jez. Długim (ponad 50%). Takiego problemu
nie widzą mieszkańcy Osiedla Generałów, Redykajn, Kętrzyńskiego, Jarot i Dajtek.
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Rysunek 68. Czy ubywa ludzi młodych?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
Rysunek 69. Czy jest duża liczba osób bezrobotnych?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
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Wysoki poziom bezrobocia odczuwalny jest na terenie osiedli: Zatorze (69,8% głosów
pozytywnych), Grunwaldzkie (64%), Kościuszki (66,7%), Śródmieście (62,1%) oraz Podleśna
(55,9%) (rys. 68).
Młodzież niepracująca i nieucząca się to bolączka Zatorza (81,3% odpowiedzi pozytywnych) i
osiedla Grunwaldzkiego (60,5%). Takiego problemu nie mają osiedla Ketrzyńskiego (89,7%),
Osiedle Generałów (80%), Redykajny, Brzeziny (powyżej 60% wskazań) (rys.69). Należy dostrzec,
że bardzo duża grupa ankietowanych nie miała wyrobionego zdania w tej kwestii.
Rysunek 70. Czy jest duża liczba młodzieży, która nie kontynuuje nauki i nie pracuje?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Większość mieszkańców Zatorza, Śródmieścia, osiedla Grunwaldzkiego, Podleśna, Woj.
Polskiego, Kościuszki oraz Kormoran dostrzega w okolicach zamieszkania dużo osób
nadużywających alkoholu (rys. 70). Problemów z patalogią alkoholową nie zgłaszają mieszkańcy:
Redykajn – aż 93% respondentów uznało, że ten problem ich nie dotyczy, oraz mieszkańcy osiedli:
Kętrzyńskiego, Osiedle Generałów, Gutkowo, Brzeziny, Zielona Górka, Mazurskie.
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Rysunek 71. Czy jest dużo osób nadużywających alkoholu?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
Rysunek 72. Czy występuje zjawisko narkomanii?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
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Zjawisko narkomanii najbardziej zauważalne jest dla mieszkańców Zatorza – aż 77,1%
ankietowanych z tego osiedla przyznało, że widzieli narkomanów w swojej okolicy. Problem ten
dostrzegają też mieszkańcy pobliskiego osiedla – Wojska Polskiego (40,5%). W mniejszej skali
występuje prawie na wszystkich osiedlach. Najmniej zauważalne zjawisko narkomani jest na
osiedlach Redykajny (90,7% odpowiedzi negatywnych), Kętrzyńskiego, Zielona Górka, Gutkowo,
Osiedle Generałów (ponad 80% wypowiedzi) a także na terenie: osiedla Grunwaldzkiego,
Kościuszki i Brzeziny (powyżej 70%).
Podsumowanie. Najniższą samoocenę mają mieszkańcy Zatorza, oraz osiedla
Grunwaldzkiego. Na Zatorzu występuje zarówno zjawisko narkomanii jak i patologia alkoholowa
oraz wysokie bezrobocie, także wśród młodzieży. Starzejące się społeczeństwo stanowią
mieszkańcy osiedli: Grunwaldzkiego, Zatorza, Kościuszki, Zielonej Górki, Pojezierza, a także
Śródmieścia, Podleśna i Nad Jez. Długim. Najwyżej ocenili swoje osiedla mieszkańcy osiedla
Generałów, Redykajn i Kętrzyńskiego. Zalety swojej okolicy widzą też mieszkający na terenie:
Dajtek, Gutkowa i Zielonej Górki.

Tabela 9. Mieszkańcy o sobie – OBRAZ POZYTYWNY (X- oznacza brak wskazań)
Wyszczególnienie

Odpowiedzi twierdzące
89-80%

79-70%

69-60%

59-50%

Jest niski standard życia X
mieszkańców

100-90%

X

X

Zatorze

Śródmieście

Ubywa ludzi młodych

X

Śródmieście,
Podleśna, Nad
Jez. Długim
Podleśna
X

X

Jest duża liczba osób X
bezrobotnych

Zatorze,
Grunwaldzkie

Grunwaldzkie, Zielona Górka,
Zatorze,
Pojezierza
Kościuszki
X
Kościuszki,
Śródmieście

Jest
duża
liczba X
młodzieży,
która
nie
kontynuuje nauki i nie
pracuje
Jest
dużo
osób X
nadużywających alkoholu

Zatorze

X

Grunwaldzkie

Zatorze

Śródmieście

Występuje
narkomanii

X

Zatorze

Grunwaldzkie, Woj.
Podleśna
Polskiego,
Kościuszki,
Kormoran
X
X

zjawisko X

Źródło. Tabela wzorowana na raporcie z 2006 opracowanego przez Urząd Statystyczny w Olsztynie

Tabela 10. Mieszkańcy o sobie – OBRAZ NEGATYWNY (X- oznacza brak wskazań)
Wyszczególnienie

Odpowiedzi negujące
100-90%

89-80%

79-70%

69-60%

Jest niski standard X
życia mieszkańców

Brzeziny

Nad
Jez. Mazurskie, Gutkowo
Długim,
Redykajny,
Likusy, Jaroty

Ubywa ludzi młodych

Osiedle
Generałów,

Osiedle
Generałów,
Zielona
Górka,
Kortowo,
Dajtki
X

X

Jest duża liczba osób X
bezrobotnych

X

X
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59-50%

Redykajny

Kętrzyńskiego,
Jaroty, Dajtki

Redykajny,
Osiedle

Kętrzyńskiego,
Brzeziny

Generałów
Jest
duża
liczba X
młodzieży, która nie
kontynuuje nauki i nie
pracuje
Jest
dużo
osób Redykajny
nadużywających
alkoholu
Występuje
zjawisko Redykajny
narkomanii

Kętrzyńskiego, X
Osiedle
Generałów

Redykajny,
Brzeziny

X

Kętrzyńskiego, X
Gutkowo,
Zielona
Górka,
Osiedle
Brzeziny
Mazurskie
Generałów
Kętrzyńskiego, Grunwaldzkie, Mazurskie
Nad Jez. Długim,
Zielona Górka, Kościuszki,
Dajtki,
Pojezierze,
Gutkowo,
Brzeziny
Kormoran
Osiedle
Generałów
Źródło. Tabela wzorowana na raporcie z 2006 opracowanego przez Urząd Statystyczny w Olsztynie

5. FUNKCJONOWANIE ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH
Istotą społeczeństwa obywatelskiego jest możliwość wywierania wpływu na decyzje władz.
Szczególnie samorządność lokalna powinna sprzyjać zaangażowaniu mieszkańców określonego
terytorium, gdyż jego działania skoncentrowane są na rozwiązaniu lokalnych problemów.

5.1. Ocena działań lokalnych samorządów
Do mieszkańców Olsztyna skierowano szereg pytań dotyczących działalności władz
miejskich Olsztyna, dzięki którym można było uzyskać informacje o zainteresowaniu mieszkańców
działalnością władz miasta, a także poznać źródła informacji, z których respondenci dowiadują się o
działaniach władz miejskich. Ankietowani wypowiadali się również na temat wpływu mieszkańców na
decyzje podejmowane przez Urząd Miasta, oceniali miejską stronę internetową oraz wskazywali
preferowane formy komunikacji władz z mieszkańcami. W ramach zagadnień związanych z
funkcjonowaniem Rad Osiedli mieszkańcy oceniali ich działalność, w świetle dbałości o interesy
mieszkańców osiedli. Stanowisko mieszkańców w powyższych kwestiach odzwierciedla stopień
identyfikacji z Olsztynem, wyraża również poczucie wpływu Olsztynian na problemy miasta.
Analiza postaw obywatelskich rozpocznie się od znajomości działań podejmowanych przez
Rady Osiedli, a więc szczebel samorządności najbliższy mieszkańcom dużych aglomeracji. Jak
wynika z rys. 72 zdecydowana większość (65,9%) respondentów nie jest zorientowana w
działalności Rady Osiedla, a 34,1% twierdzi, iż działalność tych organów jest im znana, przy czym
26,2% pytanych ocenia, że funkcjonowanie Rad Osiedli znają jedynie częściowo, a pełną znajomość
deklaruje 7,9% mieszkańców. Można uznać, że obserwowane zjawisko ma charakter trwały, gdyż
bardzo podobny rozkład odpowiedzi uzyskano w trakcie badań w 2008 r.
Spośród osób, które orientują się w działalności rady osiedlowej, większość (40,4%) uważa,
że samorząd osiedla dba o interesy mieszkańców. Przeciwne zdanie zgłosiło 24,9% badanych, a
34,7% nie określiło swojej opinii w tym zakresie (rys.73).
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Rysunek 73. Orientacja w działalności Rady Osiedla

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
Rysunek 74. Ocena działań Rad Osiedli

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Jedynie 46,1% respondentów – jak wynika z deklaracji – jest zainteresowanych działalnością
władz miasta. Pozostały odsetek mieszkańców nie wykazuje zainteresowania działalnością władz
miejskich – odpowiedzi „raczej nie” i „nie” podało łącznie 53,9% badanych.
Najistotniejsze korelacje tego zjawiska występują w powiązaniu z wiekiem badanych,
wykształceniem i aktywnością zawodową. Największy odsetek zainteresowanych (odpowiedź „tak”
lub „raczej tak”) działalnością władz miejskich (54,6%) występuje wśród osób w wieku 45 – 59 lat
oraz wśród 50,5% osób z grupy wieku 35 – 44 lat. Najmniej zainteresowani – to osoby młode (18 –
24 lata), z których zainteresowanie wykazuje 26,3% badanych.
Zaobserwowano również zależność zainteresowania działaniami samorządu lokalnego od
wykształcenia. Największe zainteresowanie pracami władz miasta przejawiają osoby z dyplomem
wyższej uczelni (57,5% z tych osób udzieliło odpowiedzi „tak” lub „raczej tak”), najniższe – osoby z
wykształceniem gimnazjalnym (100% udzieliło odpowiedzi przeczącej). Co ciekawe, większą
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ciekawość działaniami lokalnych władz wykazują osoby z wykształceniem podstawowym (35,3%) niż
po szkole zawodowej (29,7%).
Analiza związku zainteresowania pracą lokalnego samorządu a aktywnością zawodową
wykazała, że najbardziej zaangażowaną w sprawy lokalne są pracownicy (50,1% odpowiedzi „tak”
lub „raczej tak”), a następnie emeryci i renciści (47,2%) oraz prowadzący własną działalność
gospodarczą (46,3%). Najmniej zainteresowani są studenci i uczniowie – tylko 26,3% odpowiedzi
pozytywnych.
Rysunek 75. Zainteresowanie działalnością i przebiegiem prac, jakie prowadzą władze miasta

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Na zainteresowanie działalnością i pracami władz miasta może rzutować poczucie wpływu na
podejmowane decyzje samorządu. Zdecydowana większość mieszkańców (89,9%) uważa, że nie
ma możliwości kształtowania decyzji władz samorządowych. Przekonani o możliwościach
oddziaływania na decyzje władz miejskich stanowili 2,5% badanych.
Rysunek 76. Poczucie wpływu mieszkańców na decyzje podejmowane przez Urząd Miasta

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
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5.2. Sposoby komunikacji społecznej
Jednym z możliwych sposobów na zwiekszenie zainteresowania mieszkańców miasta
działalnością władz lokalnych jest lepsze wykorzystanie środków przekazu, z których najchętniej
korzystają Olsztyniacy.
Jak wykazała analiza zebranych odpowiedzi – najczęściej wymienianym przez respondentów
źródłem informacji jest Gazeta Olsztyńska (66,7% wskazań), w znacznej mierze (50,1% odpowiedzi)
wiedza o działaniach władz miejskich czerpana jest z telewizji regionalnej (TVP3), a w dalszej
kolejności informacje pochodzą z Radia Olsztyn (27,6%) i domeny internetowej Urzędu Miasta
(23,3%). Źródła, z których mieszkańcy korzystają najrzadziej to: organizacje i partie (1%
odpowiedzi), Rada Osiedla (1,2%), spotkania z radnymi i członkami zarządu (1,3%), oraz
Olsztyńskiej Telewizji Internetowej (2,2%).
Rysunek 77. Źródło informacji o działalności władz miasta [w %].

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Strona internetowa Urzędu Miasta pojawiła się na 4 miejscu listy najwyżej cenionych źródeł
informacji o działalności władz miasta. Respondentów poproszono o opinię na temat tej strony.
Większość użytkowników tej strony ocenia ją pozytywnie: 5,5% uważa, że jest przyjazna, a 11,5%
znajduje na niej ważne informacje. Pozostali krytykują ją za małą czytelność (4,4%), ubogą treść
(6,9%) i trudność poruszania się po niej (1,5%).
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Rysunek 78. Ocena miejskiej strony internetowej

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Przedmiotem szczegółowej oceny były następujące funkcje strony WWW.: informacyjne,
doradcze, umożliwiające konsultacje społeczne czy załatwienie spraw urzędowych oraz
umożliwiające pozyskanie informacji dla inwestorów.
Rysunek 79. Preferowane funkcje strony internetowej Urzędu Miasta [w %]

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Oczekiwania mieszkańców w zakresie zadań przypisywanych miejskiej stronie internetowej
wskazują, że powinna ona pełnić przede wszystkim funkcje informacyjne (88,8% odpowiedzi).
Prawie 70% odpowiedzi zwraca uwagę na możliwość wykorzystania Internetu do załatwienia
spraw urzędowych. Za istotne uważane są również: funkcja doradcza (62,3% odpowiedzi) oraz

82

możliwość konsultacji społecznych (39,7%). Na samym końcu listy zadań, które powinna spełniać
domena miasta jest możliwość pozyskiwania informacji dla inwestorów (22,7% odpowiedzi). Jedynie
4,6% odpowiedzi wskazuje na to, że internetowa strona miasta nie jest potrzebna.
Rysunek 80. Preferowane formy komunikacji władz miasta z mieszkańcami

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Wcześniej wskazano jakimi kanałami najczęściej docierają do mieszkańców informacje na
temat aktywności władz miasta. Dla porównania podjęto próbę określenia, jakie są preferowane
formy komunikacji mieszkańców z władzami miasta. W ocenie co drugiej pytanej osoby najlepszą
formą komunikacji są bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. Ponad 44% uważa, że informacje
powinny być przekazywane przez lokalną telewizję i lokalną prasę. Co piąta osoba preferuje
komunikację za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta oraz lokalnego radia.
Indywidualnych spotkań z przedstawicielami władz domaga się 11,3% badanych, a dla 8,4%
wystarczą rozmowy telefoniczne. Najniższej usytuowane są: wymiana korespondencji przez
specjalne biuro oraz Olsztyńska Telewizja Internetowa.

6. PREFEROWANE KIERUNKI ROZWOJU OLSZTYNA

Kreowanie procesów rozwojowych miasta nie może odbywać się w oderwaniu od potrzeb
lokalnej społeczności, w związku z tym znajomość potrzeb i preferencji mieszkańców związanych z
rozwojem Olsztyna staje się koniecznością. W trakcie badania do mieszkańców skierowano szereg
pytań dotyczących rozwoju miasta.
Pytania związane z rozwojem dotyczyły atrakcyjności turystycznej Olsztyna, jego przyszłych
funkcji, dziedzin istotnych przy tworzeniu silnej pozycji Olsztyna. Mieszkańcy określali i oceniali
rangę poszczególnych inwestycji w mieście. Rozdział zamykają pytania o uzasadnienie dla
powstawania kolejnych sklepów wielkopowierzchniowych oraz o wspieranie przez władze miasta
budownictwa mieszkaniowego.
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6.1. Atrakcyjność Olsztyna pod względem turystycznym
O atrakcyjności Olsztyna pod względem turystycznym przekonanych jest większość
mieszkańców, natomiast ponad 60% respondentów uważa, że Olsztyn jest słabo zagospodarowany
turystycznie, a tylko 16,8% uważa, że dobrze.
Podobne pytanie pojawiło się w poprzednich cyklach badania – jednakże mieszkańcy nie
mieli możliwości oceny infrastruktury turystycznej. W 2008 r. mieszkańcy także wskazywali na
wysoki potencjał turystyczny Olsztyna, jednakże blisko 60% respondentów twierdziło, że jest zbyt
słabo promowany (rys. 81).
Rysunek 81. Ocena atrakcyjności turystycznej Olsztyna

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
Rysunek 82. Opinia mieszkańców o atrakcyjności turystycznej Olsztyna w latach 2000-2008.

Źródło: raport z badań z 2008 r.
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6.2. Dziedziny kreujące silną pozycję Olsztyna
W opinii mieszkańców kluczowe dla rozwoju miasta i wzmacniające pozycję Olsztyna
dziedziny, które należy wspierać to przede wszystkim oferta turystyczna (69,9%) oraz infrastruktura
transportowa – drogi, lotniska, transport zbiorowy (53%). W celu zwiększenia konkurencyjności
miasta należy też – zdaniem 45,9% respondentów – zadbać o bazę rekreacyjno-sportową oraz o
bazę edukacyjną, w tym szkolnictwo wyższe (uważa tak 29,2% pytanych). Co czwarty ankietowany
uważa również, że silną pozycję Olsztyn jest w stanie osiągnąć dzięki dobrze prosperującym
podmiotom gospodarczym oraz odpowiednim warunkom dla rozwoju biznesu.
Niewielka grupa respondentów (5,7%) uważa, że pozycję Olsztyna może umocnić
powiązanie społeczno-gospodarcze z gminami ościennymi w granicach powiatu olsztyńskiego.
Należy zwrócić uwagę również na rozbieżność jaka pojawia się w myśleniu mieszkańców. Mniej niż
20% Olsztyniaków uważa, że konkurencyjność miasta da się budować dzięki ochronie obiektów
historycznych i zabytkowych oraz kulturze a to najczęściej atuty wykorzystywane w turystyce.
Wskazanie więc na ofertę turystyczną, jako niezbędną do budowania silnej pozycji Olsztyna,
najprawdopodobniej wynika z nagłośnienia przez media akcji promującej Warmię i Mazury na
świecie jako jednego z cudów natury.
Rysunek 83. Dziedziny mające największe znaczenie przy budowaniu silnej pozycji Olsztyna

Źródło: raport z badań z 2008 r.

W poprzednich latach najczęściej wskazywaną odpowiedzią była rozbudowa bazy
turystycznej, rekreacyjnej i sportowej ( w 2000 r. – 73,2% głosów, w 2003 – 64,6%, w 2006 r. – 62%
i w 2008 r – 90,6% wskazań). Najwyraźniej oczekiwania w tym zakresie nie zostały zaspokojone.
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6.3. Problemy utrudniające rozwój miasta
W obecnej edycji badania pojawiła się prośba o wskazanie obszarów miasta wymagających
ożywienia. Ponad 84% respondentów uznało, że konieczne jest ożywienie zarówno gospodarcze,
społeczne, jak i przestrzenno-środowiskowe. Poniżej zgłębiono problemy, którymi należałoby się
zająć w pierwszej kolejności.
Rysunek 84. Obszary wymagające ożywienia

Ankietowanych poproszono również, aby wskazali, jakie są największe problemy
utrudniające rozwój Olsztyna. Zaproponowane odpowiedzi przyporządkowane zostały do trzech
różnych obszarów, gdyż ze względu na ich specyfikę trudno byłoby porównywać, jakie jest ich
znaczenie (rys.84).
Rysunek 85. Opinie na temat największego problemu utrudniającego rozwój miasta.

Obszar 1 - społeczny

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
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Pierwsza analizowana sfera zawiera w sobie odniesienie do zagadnień związanych
z kondycją zasobów ludzkich jakie występują na terenie miasta (rys. 84). Respondenci
w pierwszym rzędzie wskazali na wysoki poziom bezrobocia oraz wysoki poziom ubóstwa
mieszkańców jako dwa najważniejsze problemy utrudniające rozwój Olsztyna (odpowiednio 75,7% i
54,3%). W dalszej kolejności za problem uznano niekorzystne trendy demograficzne (27,1%) oraz
patologie i wykluczenie społeczne. Na końcu listy znalazły się niski poziom edukacji i wysoki poziom
przestępczości.
W przypadku kolejnego obszaru badani nieodmiennie wskazują jak duże, ich zdaniem,
znaczenie ma stan szlaków komunikacyjnych – zły stan infrastruktury drogowej wybrany został przez
68,2% respondentów. Kolejne dwie pozycje mają związek z upowszechnioną wizją rozwoju miasta,
chodzi o potencjał turystyczny Olsztyna i sposoby jego wykorzystania. Zdaniem 54,2%
respondentów ów potencjał jest źle wykorzystywany, a dodatkowo (jak twierdzi 41,9%) jedną z
przyczyn takiego stanu rzeczy może być zbyt słaba promocja miasta, która negatywnie wpływa
także na pozostałe obszary lokalnej gospodarki, na przykład na brak zadowalającej obecności
inwestorów zewnętrznych (19,2% wskazań). Na podobnym poziomie – 18,9% – ocenione zostało
niewystarczające wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.
Rysunek 86. Opinie na temat największego problemu utrudniającego rozwój miasta.

Obszar 2 - gospodarczy

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Zasygnalizowana nieco wcześniej problematyka znajduje swoje rozwinięcie w danych
zawartych na rysunku 85. Na pierwszym miejscu wysuwa się niewystarczająca liczba miejsc
parkingowych (66,4% wskazań), następnie słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna (54,2%),
niezagospodarowane obszary zielone (40,1%). Problemem jest również niewystarczająca ilość i
niski standard placów zabaw, boisk i skate parków, zły stan zabytków oraz zanieczyszczone
środowisko.
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Rysunek 87. Opinie na temat największego problemu utrudniającego rozwój miasta.

Obszar 3 – przestrzenno-środowiskowy

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Słabe strony miasta mają swoje odzwierciedlenie na osiedlach. Respondenci dotkliwie
odczuwają zły stan infrastruktury drogowej i komunikacyjnej (54,5%) oraz brak bazy kulturalnorekreacyjnej (46,4%). Co piąty mieszkaniec miasta skarży się na patologie społeczne w swojej
dzielnicy. Mieszkańcy Olsztyna najmniej przejmują się złym stanem obiektów zabytkowych w swojej
okolicy.
Rysunek 88. Najbardziej nasilone problemy w miejscu zamieszkania

Źródło: wyniki badań z 2010 r.
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6.4. Ranga planowanych inwestycji – ocena mieszkańców
W każdym badaniu opinii publicznej Mieszkańców Olsztyna prosi się o ocenę ważności
planowanych inwestycji. Najważniejszym przedsięwzięciem od wielu lat jest budowa obwodnicy
miasta, w obecnym badaniu aż 83,4% uznało ją za bardzo ważną inwestycję, a 13,3% za ważną.
Kolejną pozycję w hierarchii ważności zajmuje budowa ulicy Obiegowej (łącząca Sikorskiego, przez
Piłsudskiego, do Towarowej) – łącznie 83,8% głosów „ważnych” i „bardzo ważnych”. W poprzednich
edycjach badania te przedsięwzięcie znajdowało się na dalszych miejscach – w 2006 na 6 miejscu,
a w 2008 r. na 3. Nieco mniejsze popracie otrzymała budowa systemu ścieżek rowerowych (80,8%)
oraz wodne centrum sportowo-rekreacyjne (80,4%) i ulica Nowobałtycka (77,3% głosów). Na samym
końcu listy znalazły się: budowa linii tramwajowych (42,4% poparcia) i centrum konferencyjnotargowe (44,5%).
Rysunek 89. Ważność inwestycji w opinii mieszkańców

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

Mieszkańców Olsztyna zapytano także o to, czy powinny powstać kolejne sklepy
wielkopowierzchniowe. Za tego typu inwestycją opowiedziało się 34,7% badanych, a 13,7% nie ma
w tej kwestii zdania. Jednak większość badanej grupy (51,6%) uznało, że nie ma potrzeby
zwiększania liczby hipermarketów na terenie Olsztyna.
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Rysunek 90. Czy powinny powstać kolejne sklepy wielkopowierzchniowe?

Źródło: wyniki badań z 2010 r.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Celem „Badania Opinii Publicznej Mieszkańców Olsztyna” jest poznanie stanowiska
zamieszkałych na tym terenie ludzi w wielu ważnych dla miasta kwestiach. Taki rodzaj konsultacji
społecznych prowadzony jest w Olsztynie od 1997 r. W niniejszym podsumowaniu uwaga
skoncentrowana zostanie na negatywach i problemach życia w sercu Warmii.
W porównaniu do opinii mieszkańców wyrażonej w poprzedniej edycji badania, z 2008 r.
wzrosła atrakcyjność Olsztyna na tle innych miast. Zdecydowana większość pytanych mieszkańców
Olsztyna (75,4%) jest zadowolona z miejsca zamieszkania i chce tu pozostać. Opuścić Olsztyn chcą
najczęściej osoby młode, bezrobotne lub uczące się i legitymujące się wykształceniem wyższym.
Decyzja ta najczęściej jest podyktowana chęcią zmiany miejsca otoczenia, niskimi zarobkami oraz
brakiem pracy.
W opinii większości mieszkańców Olsztyn jest miastem bezpiecznym, a miejsca, które budzą
lęk to ul. Kolejowa na Zatorzu, tereny wokół tzw. „samotniaków” (przy ul. Kołobrzeskiej i
Niepodległości) oraz blokowiska (Nagórki, Pojezierze, Kormoran). Bardzo dobrze została oceniona
oferta kulturalno-rozrywkowa. Nieco gorzej w ocenie wypada oferta rekreacyjno-sportowa.
Mieszkańcy najbardziej odczuwają brak dostatecznej ilości tras rowerowych i basenów. Połowa
respondentów uważa, że brakuje im w Olsztynie tras do jazdy na deskorolkach i łyżworolkach oraz
lodowisk. W przeciągu kilku ostatnich lat mieszkańcy zauważyli pozytywne zmiany w sferze handlu i
usług, w budownictwie mieszkaniowym oraz w utrzymaniu zieleni miejskiej. Z kolei największe
niezadowolenie budzi stan infrastruktury technicznej i dróg.
Zdaniem mieszkańców kluczowe dla rozwoju miasta i wzmacniające pozycję Olsztyna
dziedziny, które należy wspierać to przede wszystkim oferta turystyczna oraz infrastruktura
transportowa – drogi, lotniska, transport zbiorowy. Wskazanie na ofertę turystyczną, jako kluczową
dla rozwoju miasta, wynika najprawdopodobniej z nagłaśniania przez media akcji promującej
Warmię i Mazury na świecie. Mieszkańcy nie wiążą bowiem oferty turystycznej z dziedzictwem
kulturowym ani z obiektami historycznymi i zabytkowymi, które głównie przyciągają turystystów.
W opinii mieszkańców w celu zwiększenia konkurencyjności miasta należy też zadbać o bazę
rekreacyjno-sportową oraz o bazę edukacyjną, w tym szkolnictwo wyższe. Co czwarty ankietowany
uważa również, że silną pozycję Olsztyn jest w stanie osiągnąć dzięki dobrze prosperującym
podmiotom gospodarczym oraz odpowiednim warunkom dla rozwoju biznesu.
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Dwa najważniejsze problemy społeczne utrudniające rozwój Olsztyna to wysoki poziom
bezrobocia oraz wysoki poziom ubóstwa mieszkańców. W sferze gospodarczej najbardziej szkodzi
zły stan infrastruktury drogowej oraz niewykorzystany potencjał turystyczny. Rozwój Olsztyna
ogranicza też niewystarczająca liczba miejsc parkingowych oraz słabo rozwinięta infrastruktura
turystyczna.
Za priorytetowe inwestycje uznano: budowę obwodnicy miasta - zdanie 96,7%
respondentów, oraz budowę ulicy Obiegowej (łącząca Sikorskiego, przez Piłsudskiego, do
Towarowej). Życzeniem mieszkańców jest też rozbudowa systemu ścieżek rowerowych oraz
budowa wodnego centrum sportowo-rekreacyjnego i ulicy Nowobałtyckiej. W iększość badanej grupy
uznało, że nie ma potrzeby budowy linii tramwajowych oraz zwiększania liczby hipermarketów na
terenie Olsztyna.
Analiza opinii Olsztynian o infrastrukturze technicznej i walorach przyrodniczych otoczenia, z
którymi stykają się mieszkańcy na swoich osiedlach, wskazuje, że w większości dominują pozytywne
oceny tej sfery. Z uzyskanych odpowiedzi wyłania się nam obraz miasta spokojnego i cichego,
posiadającego zadbane, czyste i dobrze oświetlone ulice i chodniki, dobrze utrzymane budynki,
czyste powietrze oraz należyty stan i utrzymanie zieleni. Osiedla, stanowiące pod tym względem
wizytówkę miasta to przede wszystkim: Brzeziny, Redykajny, Osiedle Generałów, Zielona Górka i
Likusy. Najsłabiej pod tym względem wypadają osiedla: Śródmieście, Kościuszki, Wojska Polskiego.
Jednocześnie mieszkańcy Olsztyna dostrzegają na swoich osiedlach obszary, zasługujące
na zdecydowaną negatywną ocenę. Dotyczy to przede wszystkim: ilości miejsc parkingowych oraz
braku stosownych udogodnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Do niechlubnej
czołówki zakwalifikowały się tutaj w ocenie mieszkańców takie osiedla, jak: Śródmieście, Kościuszki,
Grunwaldzkie, ale także: Pieczewo, osiedle Generałów, Kętrzyńskiego, Nagórki, Podgrodzie,
Wojska Polskiego.
Tak jak już wcześniej opisywano, mieszkańcy czują się bezpiecznie na osiedlach
olsztyńskich. Wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa mają mieszkańcy osiedli: Brzeziny, Gutkowo,
Osiedle Generałów, Kętrzyńskiego, Redykajny (ponad 90% odpowiedzi twierdzących), Kortowo,
Grunwaldzkie, Zielona Górka, Kościuszki (ponad 80%), a także Likusy, Nad Jez. Długim, Mazurskie,
Jaroty Dajtki, Pojezierze, Kormoran, Śródmieście, Nagórki, oraz Podgrodzia (powyżej 50%).
Oceny poszczególnych elementów infrastruktury handlowo - usługowej i społecznej tworzą
pozytywny obraz zarówno na poszczególnych osiedlach, jak i w skali całego miasta. Nasycenie
olsztyńskiego rynku punktami usługowymi oraz sklepami spożywczymi i wielobranżowymi jest
zdaniem Olsztynian zadowalające. Według oceny mieszkańców jedynym osiedlem, gdzie sklepów
spożywczych jest zdecydowanie za mało (58,3% ocen negatywnych) jest Gutkowo. Jego
mieszkańcy uskarżają się również na słabo rozwiniętą infrastrukturę sklepów wielobranżowych
(62,5% ocen negatywnych). Na niedostateczną liczbę sklepów wielobranżowych wskazywali również
mieszkańcy: osiedla Zielona Górka (71%) i Dajtek (50%). Niektóre osiedla olsztyńskie odczuwają
deficyt szkół i przedszkoli. Są to osiedla: Grunwaldzkie, Kościuszki, Brzeziny Zielona Górka,
Generałów. Niewystarczająca liczba przychodni zdrowia w opinii mieszkańców jest na osiedlach:
Zielona Górka, Brzeziny i Gutkowo. Infrastruktura usługowo-handlowa najsłabiej jest oceniana przez
mieszkańców Gutkowa, Zielonej Górki i Dajtek. Mieszkańcy Redykajn i Gutkowa skarżą się również
na niedostateczną ilość środków komunikacji miejskiej.
Infrastruktura sportowa to jeden ze słabych punktów olsztyńskich osiedli. Najgorzej w tej
sferze wypada dostęp do pływalni (21 osiedli zgłasza brak możliwości skorzystania z basenów) oraz
obszar związany z zainteresowaniami respondentów - mieszkańcy aż 19 osiedli uważają, że brak
jest miejsc, w których mogliby realizować swoje hobby. 17 osiedli nie ma wystarczającej liczby boisk
sportowych oraz lodowisk. Najbardziej zaniedbana infrastruktura kulturalno-sportowa jest na osiedlu
Zielona Górka. Z kolei baza sportowo-kulturalna najbardziej rozbudowana jest w Kortowie i Osiedlu
Generałów.
Autorefleksja na temat standardu życia mieszkańców Olsztyna wypadła pomyślnie,
większość zapytanych ludzi uznało, że ich poziom życia nie jest niski. Najniższą samoocenę mają
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mieszkańcy Zatorza, oraz osiedla Grunwaldzkiego. Na Zatorzu występuje zarówno zjawisko
narkomanii jak i patologia alkoholowa oraz wysokie bezrobocie, także wśród młodzieży. Uczucie, że
społeczeństwo starzeje się towarzyszy mieszkańcom osiedli: Grunwaldzkiego, Zatorza, Kościuszki,
Zielonej Górki, Pojezierza, a także Śródmieścia, Podleśna i Nad Jez. Długim. Najwyżej ocenili swoje
osiedla mieszkańcy Osiedla Generałów, Redykajn i Kętrzyńskiego. Zalety swojej okolicy widzą też
mieszkający na terenie: Dajtek, Gutkowa i Zielonej Górki.
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