
 

Raport z badania 

Partnerstwo Borów 

Niemodlińskich 

 

  
2014 

BADANIE ROZPOZNAWALNOŚCI I OCENA DZIAŁALNOŚCI 
PARTNERSTWA BORÓW NIEMODLIŃSKICH 
PAWEŁ TIMLER 

SOCJOSKOP PAWEŁ TIMLER 



1 
 

Charakterystyka próby badawczej 

Pytanie M1 

W badaniu wzięło udział 589 respondentów, wśród których znalazło się 367 kobiet, oraz 220 

mężczyzn. Dwie osoby odmówiły podania płci. Kobiety stanowiły 62%, zaś mężczyźni 38% próby. 

Omawiane dane przedstawia tabela oraz wykres powyżej. 

 

 

 

Pytanie M2 

W próbie badawczej znaleźli się mieszkańcy wszystkich gmin wchodzących w skład Partnerstwa 

Borów Niemodlińskich. Rozkład zmiennej Miejsce zamieszkania (Gmina) przedstawia tabela poniżej. 

W kategorii Inne najczęściej pojawiała się odpowiedź Opole i Lubsza, pojawiły się również pojedyncze 

wskazania na Lewin Brzeski i, Krapkowice, Skoroszyce i Szczepanowice. 
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Pytanie M3  

Respondenci zapytani o długość zamieszkania na terenie Partnerstwa Borów Niemodlińskich 

najczęściej wskazywali przedział powyżej 50 lat. Porównując wskazywaną długość zamieszkiwania 

respondentów na terenie Partnerstwa Borów Niemodlińskich z wiekiem respondentów należy 

stwierdzić, że większość respondentów zamieszkuje teren Borów Niemodlińskich od urodzenia, lub 

wczesnej młodości. 

 

 

14% 

15% 

10% 

12% 
17% 

18% 

9% 
5% 

M2. W jakiej gminie Pan/i mieszka: 

Łambinowice

Strzeleczki

Dąbrowa

Komprachcice

Niemodlin

Prószków

Tułowice

Innej, jakiej?

0

5

10

15

20

25

30

10 lat i
poniżej

Powyżej 10
do 20

Powyżej 20
do 30

Powyżej 30
do 40

Powyżej 40
do 50

Powyżej 50

4,8 

10,5 

20 
21,4 

17,3 

26 

M3. Długość zamieszkania - przedziały 



3 
 

Pytanie M4 

W ramach zrealizowanej próby badawczej najwięcej, niemal dokładnie ⅓, respondentów mieściła się 

w grupie wiekowej od 55 do 64 lat. Nieco mniej respondentów wskazało grupy wiekowe od 45 do 54 

lat ponad 23% oraz 65 lat i powyżej – 17%.  Najmniej liczną grupą respondentów były osoby w wieku 

18 – 24 lata, wynika to zarówno z mniejszej szerokości przedziału w stosunku do pozostałych 

przedziałów jak również z emigracji młodzieży na studia do większych ośrodków takich jak Opole i 

Wrocław. 

 

 

 

 

Pytanie M5 

Wśród badanych największą grupę społeczno – zawodową stanowili emeryci i renciści. Drugą 

najliczniejszą grupą byli pracownicy umysłowi (urzędnicy, specjaliści) stanowiący nieco ponad 24% 

próby. Pracownicy fizyczni stanowili ponad 12%, zaś przedsiębiorcy (w tym osoby prowadzące 

jednoosobowe działalności gospodarcze) niemal 8%. Osób bezrobotnych oraz niepracujących było 

7%, zaś rolników 6%. Pozostałe grupy zawodowe nie przekroczyły 5% progu udziału w próbie. 
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Pytanie M6 

Zdecydowana większość respondentów, w trakcie realizacji badania, nie była członkami Partnerstwa 

Borów Niemodlińskich. Nieco ponad 11% respondentów jest członkami Partnerstwa Borów 

Niemodlińskich, zaś niecałe 5% było, ale obecnie nie jest członkami Partnerstwa. 

 

Pytanie M7 

Zdecydowana większość, niemal ¾ respondentów wskazała, że nie działa w żadnej organizacji 

społecznej.  Aktywnie działających w organizacjach społecznych było 26% respondentów. Trzy osoby 

stanowiące około 0,5% badanych odmówiły odpowiedzi na to pytanie.  
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Pytanie M8 

Pytanie M8 było zadawane jedynie respondentom deklarującym działalność w organizacjach 

społecznych (Pytanie M7). Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną organizację, średnio 

wskazywali 1,34 organizacji. Najwięcej wskazań, 41% dostały fundacje i stowarzyszenia, wskazało je 

ponad 30% respondentów. 
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Pytanie P1 

Znajomość dowolnej, lokalnie działającej organizacji pozarządowej zajmującej się rozwojem 

lokalnym, ochroną przyrody, dziedzictwa kulturowego zadeklarowało 38% respondentów. Nieco 

ponad 62% respondentów nie znało, lub nie potrafiło zidentyfikować znanych sobie organizacji, jako 

organizacji pozarządowych, żadnej organizacji pozarządowej. Należy zauważyć, że wobec mnogości 

lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich organizacji trzeciego sektora nie jest to wynik wysoki. 

 

 
 

 

Znajomość lokalnie działających organizacji pozarządowych wśród przedsiębiorców okazała się 

wyższa niż w próbie ogólnej o niemal 12 p.p. (punktów procentowych) osiągając wartość 50%. 

 

Znajomość lokalnie działających organizacji pozarządowych mocno różniła się ze względu na wiek 

respondenta. Najniższy odsetek osób deklarujących znajomość jakiejkolwiek organizacji 

pozarządowej, zaledwie niecałe 28% wystąpił w grupie respondentów powyżej 65 roku życia. 

Niewiele wyższy wynik, około 35% osiągnęli respondenci z najmłodszej grupy wiekowej, od 18 do 24 

lat. Poza grupą najstarszych i najmłodszych respondentów znajomość organizacji pozarządowych jest 

wyższa osiągając swą maksymalną wartość ponad 52% w grupie wiekowej 35 – 44 lata.  

Analiza pytania o aktywność w organizacjach III sektora i osiągnięty wskaźnik partycypacji społecznej 

w zestawieniu z dość powszechną znajomością lokalnie działających organizacji pozarządowych 

wskazuje, że istnieje znaczna grupa respondentów świadomie niebiorąca udziału w aktywności 

społecznej. Wydaje się, że warto podjąć działania zmierzające do zaangażowania tych osób w 

aktywniejsze formy działań pro-społecznych, przede wszystkim poprzez promowanie wiedzy o 

zasadach funkcjonowania organizacji pozarządowych, oraz płynących z takiej aktywności korzyściach 

dla lokalnej społeczności.  

38% 

62% 

P1. Czy zna Pan/i jakieś organizacje pozarządowe (...) zajmujące 
się rozwojem lokalnym, wsparciem obszarów wiejskich, 
dofinansowaniem UE, ochroną przyrody i dziedzictwa 

kulturowego na Państwa terenie 

Tak Nie
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Pytanie P2 

Pytanie P2 sprawdzało spontaniczną znajomość organizacji pozarządowych. Respondenci mogli 

wskazać więcej niż jedną znaną sobie organizację. Średnio respondenci wskazywali 1,75 organizacji. 

Najczęściej wskazywane były lokalnie działające organizacje, takie jak Stowarzyszenia Rozwoju 

poszczególnych miejscowości lub fundacje. Respondenci wskazali bardzo szeroki wachlarz organizacji, 

których część została przypadkowo lub przez pomyłkę zakwalifikowana do kategorii organizacji 

pozarządowych. Przykładem takich wskazań były między innymi „centrum handlowe karolinka” lub 

„Samorządy”. Część respondentów nie potrafiła wskazać konkretnych nazw organizacji poprzestając 

na stwierdzeniach bardzo ogólnych np.: „różne ugrupowania” lub „Coś we Wsi Wrzoski”. Wskazań na 

pojedyncze organizacje, nieprecyzyjnych oraz omyłkowych było łącznie 52% odpowiedzi, udzielonych 

przez ponad 91% respondentów. Najczęściej pojawiającą się określoną organizacją pozarządową była 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Taką odpowiedź spontanicznie wskazało 

niemal 36% respondentów i stanowiła ona ponad ⅕ wszystkich odpowiedzi. Kolejnymi najczęściej 

wskazywanymi organizacjami trzeciego sektora były Stowarzyszenie Odnowy Wsi znane 13% 

respondentów oraz Koło Gospodyń Wiejskich i Caritas znane odpowiednio 8,5% i 7,2% 

respondentów. Należy zauważyć, że spontaniczna znajomość Partnerstwa Borów Niemodlińskich jest 

relatywnie wysoka, szczególnie w zestawieniu z faktem, że wśród odpowiedzi zaobserwowano 

bardzo dużą ilość stosunkowo mało znanych organizacji (efekt długiego ogona tzw. long tail). Warto 

odnotować, że druga najczęściej wskazywana organizacja uzyskała niemal trzykrotnie gorszy wynik 

zarówno, jeśli chodzi o procent obserwacji jak i odpowiedzi. 
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Spontaniczna znajomość Partnerstwa Borów Niemodlińskich wśród przedsiębiorców była nieco 

wyższa niż w próbie ogólnej i wyniosła odpowiednio ponad 56% obserwacji i 40% odpowiedzi. 

Dodatkowo w grupie przedsiębiorców LGD Bory Niemodlińskiej były wskazywane równie często, co 

kategoria Inne organizacje. Przy okazji należy zauważyć, że przedsiębiorcy średnio wymieniali mniej, 

bo zaledwie 1,4 organizacji w porównaniu z 1,75 w próbie ogólnej. 
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Spontaniczna znajomość LGD Bory Niemodlińskie okazała się być silnie zależna od grupy wiekowej, do 

której należy respondent. Najwyższy wskaźnik spontanicznej znajomości wystąpił w grupie 25 – 34 

lata. W kolejnych grupach wiekowych znajomość spontaniczna spada by osiągnąć minimum wśród 

respondentów w wieku 55 – 64 lata. W najstarszej grupie respondentów, w wieku 65 lat i więcej 

znajomość spontaniczna była nieznacznie wyższa niż w grupie 55 – 64. 

 
 

Spontaniczna znajomość Partnerstwa Borów Niemodlińskich okazała się również silnie zależna od 

gminy. Najwyższą znajomością Partnerstwa wykazali się mieszkańcy gminy Tułowice, aż ¼ z nich 

spontanicznie wskazała tę właśnie nazwę. Nieco niższa, kilkunastoprocentowa spontaniczna 

znajomość Partnerstwa została przez nas odnotowana w Niemodlinie i Komprachcicach. Niższy, około 

10% wynik odnotowaliśmy w gminach Łambinowice, Strzeleczki i Prószków zaś w gminie Dąbrowa 

spontaniczną znajomością PBN wykazało się ponad 8% mieszkańców. Analizując uzyskane wyniki 

wyraźnie daje się wyodrębnić obszar centralny, o zdecydowanie wyższej niż w pozostałych gminach 

spontanicznej rozpoznawalności Partnerstwa Borów Niemodlińskich. 
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Pytanie P3 

Pytanie P3 sprawdzało wspomaganą znajomość marki LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich i było 

zadawane wszystkim respondentom. Niemal 68% respondentów zadeklarowało, że słyszało o 

Partnerstwie Borów Niemodlińskich. Osiągnięty wynik należy uznać za wysoki, ponieważ oznacza on, 

że ponad ⅔ mieszkańców zetknęło się z działalnością partnerstwa. 

Wyższy, w stosunku do próby ogólnej, odsetek respondentów, którzy zetknęli się z Partnerstwem 

Borów Niemodlińskich wystąpił w grupie przedsiębiorców, wśród których niemal 72% zetknęło się lub 

słyszało o działalności Partnerstwa. 

 
 

Różnice we wspomaganej znajomości marki Partnerstwo Borów Niemodlińskich w poszczególnych 

grupach wiekowych okazały się znacznie niższe niż w przypadku znajomości spontanicznej. Inaczej 

również rozłożyła się ta znajomość w poszczególnych grupach wiekowych. Najwyższą, wynoszącą 

73%, wspomaganą znajomość Partnerstwa Borów Niemodlińskich zaobserwowano w grupie 35 – 44 

lata. Nieco niższe wyniku uzyskano w grupach 65+, 45 – 54 i 25 – 34 lata, było to odpowiednio 69%, 

68% oraz 67%. Najniższy wynik wystąpił wśród najmłodszych respondentów w grupie 18 – 24 lata. 

Należy zaznaczyć, że rozpiętość wyników pomiędzy grupą z najwyższym i najniższym wskaźnikiem 

wyniosła jedynie 14 p.p. i w świetle uzyskanych wyników należy uznać, że wspomagana znajomość 

Partnerstwa Borów Niemodlińskich jest w niewielkim stopniu zależna od wieku respondenta.  
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Niekwestionowanymi liderami, jeśli chodzi o wspomaganą znajomość Partnerstwa Borów 

Niemodlińskich, okazali się mieszkańcy gminy Tułowice, w której ponad 87% respondentów 

zadeklarowało znajomość tej organizacji. Drugą pod względem tego wskaźnika okazała się gmina 

Niemodlin z niemal 79% wskazań. Te dwie gminy miały zdecydowanie wyższy wskaźnik niż pozostałe, 

na szczególną uwagę zasługuje fakt, że druga, pod względem znajomości spontanicznej, gmina 

Komprachcice znalazła się dopiero na 6 pozycji pod względem znajomości wspomaganej. Odsetek 

respondentów deklarujących wspomaganą znajomość Partnerstwa Borów Niemodlińskich w gminach 

Prószków, Strzeleczki, Łambinowice i Komprachcice oscylowała wokół sześćdziesięciu kilku procent, 

zaś różnice były na tyle niewielkie, że można traktować te wyniki, jako porównywalne. Najniższy 

wskaźnik wspomaganej znajomości Partnerstwa odnotowaliśmy w gminie Dąbrowa i wyniósł on 

niecałe 56%. Również wyniki tego pytania sugerują istnienie swoistego tandemu liderów 

składającego się z gmin Tułowice i Niemodlin, do którego w zależności od obszaru działalności 

dołączają gminy Komprachcice lubPrószków tworząc „centrum” Partnerstwa Borów Niemodlińskich, 

zaś udział i zaangażowanie peryferyjnie położonych gmin Łambinowice, Strzeleczki i Dąbrowa jest 

nieco niższe. Bez wątpienia istniejąca na południu „wyrwa” obejmująca gminy Korfantów i Biała 

utrudnia integrację położonych peryferyjnie gmin Strzeleczki i Łambinowice w ramach Partnerstwa 

Borów Niemodlińskich. Celowe wydaje się podjęcie działań zmierzających do większego 

zaangażowania gmin Biała i Korfantów w działania Partnerstwa Borów Niemodlińskich, a w 

przyszłości przystąpienia obu tych gmin do LGD. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

58,8 

66,7 

73,2 
67,9 

65,1 
69,3 

Znajomość wspomagana Partnerstwa Borów Niemodlińskich 
w grupach wiekowych 



12 
 

 

Pytanie P4 

W pytaniu P4 prosiliśmy respondentów o wskazanie źródeł informacji o działaniach Partnerstwa 

Borów Niemodlińskich. Każdy z respondentów mógł wskazać więcej niż jedno źródło informacji, i 

średnio respondenci wskazywali 2,5 podpowiedzi. Najczęściej wskazywanym kanałem informacji o 

działalności Partnerstwa była lokalna prasa, którą wskazało ponad 46% respondentów przy ponad 

18% odpowiedzi. Kolejnym najczęściej wskazywanym źródłem były informacje od innych osób (34% 

respondentów i 13% udzielonych odpowiedzi) oraz od partnerów instytucjonalnych 

współpracujących z Partnerstwem Borów Niemodlińskich (32% respondentów i 13% wskazań). Z 

ulotek i druków akcydensowych wiedzę o działalności partnerstwa czerpie ¼ respondentów, ten 

kanał komunikacji zebrał również, co dziesiąte wskazanie. Po około 20% respondentów wskazało 

szkolenia i spotkania, Internet, osobisty udział w projektach oraz radio, jako źródła wiedzy i informacji 

o Partnerstwie Borów Niemodlińskich. Wszystkie wymienione kanały zebrały pomiędzy 9 a 7% 
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wskazań. Najrzadziej wskazywanymi źródłami informacji o działalności Partnerstwa była reklama 

outdoorowa (bilbordy, plakaty) oraz telewizja. 

Warto zauważyć, że najskuteczniejszym kanałem komunikacji i wiedzy o Partnerstwie są 

potraktowane łącznie osobiste kontakty respondentów z osobami i instytucjami posiadającymi 

wiedzę / współpracującymi z Partnerstwem. Taki sposób pozyskiwania wiedzy o działalności 

Partnerstwa zadeklarowało 66% respondentów i gromadzi ono 26% wskazań. Kolejnym bardzo 

istotnym źródłem wiedzy o partnerstwie są osobiste doświadczenia respondentów związane z 

osobistym udziałem w projektach bądź spotkaniach i szkoleniach. Taka połączona kategoria ma 

ponad 41% udział wśród respondentów i 17% udział w odpowiedziach.  

 
Nieco inaczej niż w przypadku próby ogólnej wygląda problematyka źródeł informacji o działalności 

Partnerstwa wśród przedsiębiorców. Przedsiębiorcy korzystają średnio z większej ilości źródeł 

informacji (3,4 w stosunku do 2,5 próbie ogólnej). Inaczej również rozkłada się popularność 

poszczególnych kanałów informacji. Najczęściej wskazywanymi przez przedsiębiorców źródłami 

informacji o działalności Partnerstwa Borów Niemodlińskich kontakty z innymi osobami oraz ulotki, 

druki reklamowe i książki. Na oba te źródła wskazało po ponad 42% respondentów i zebrały one po 

12,5% wskazań. Na bardzo podobnym poziomie były również wyniki lokalnej prasy, Internetu oraz 

instytucjonalnych partnerów Borów Niemodlińskich. Dość popularnym źródłem wiedzy okazały się 

również szkolenia i spotkania oraz osobisty udział w projektach realizowanych przez Partnerstwo – 

odpowiednio 36% respondentów i niemal 11% wskazań. 

Uzyskane wyniki wskazują, że planując kampanię informacyjną skierowaną do przedsiębiorców 

należy wziąć pod uwagę specyfikę tej grupy respondentów używając innych kanałów komunikacji niż 

w przypadku komunikacji skierowanej do ogółu mieszkańców. Warto zauważyć, że przedsiębiorcy 
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korzystają z większej liczby i innych kanałów niż pozostałe grupy. Szczegółowe wyniki uzyskane w 

grupie pracodawców prezentuje wykres poniżej. 

 

 

 
 

Udział poszczególnych mediów bardzo różnił się w zależności od grup wiekowych, co doskonale 

ilustruje przykład Internetu, który jako ważne źródło informacji o działalności Borów wskazywany był 

głównie przez ludzi młodych. Bardzo wysoki udział w informowaniu o działaniach partnerstwa i to we 

wszystkich grupach wiekowych ma prasa lokalna. Osoby starsze niemal dwukrotnie częściej niż 

respondenci z pozostałych grup wiekowych, jako źródło wiedzy o Borach Niemodlińskich wskazują 

radio. Niezależnie od grupy wiekowej telewizja nie była uznawana za medium dostarczające 

informacji o działalności Partnerstwa. 

Warto również zwrócić uwagę na rozkład najpopularniejszych kanałów informacji w poszczególnych 

grupach wiekowych. Kontakty osobiste z partnerami instytucjonalnymi Partnerstwa to domena 

głównie osób w wieku aktywności zawodowej, natomiast inne osoby, jako źródło wiedzy wskazywane 

są przez respondentów ze wszystkich grup wiekowych stając się, dla osób starszych, drugim 

najważniejszym źródłem.  
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Szczegółowy rozkład wykorzystywanych przez poszczególne grupy wiekowe kanałów informacji 

przedstawiają dwa poniższe wykresy. 

 
 

 

 

 

Pytanie P5 

Respondentów, którzy zadeklarowali spontaniczną lub wspomaganą znajomość Partnerstwa Borów 

Niemodlińskich, zapytaliśmy o znajomość strony internetowej. Wśród respondentów znających 
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Partnerstwo Borów Niemodlińskich ponad ⅓ odwiedziła, chociaż raz stronę internetową 

www.boryniemodlinskie.pl Nie jest to wynik wysoki i potwierdza wyniki uzyskane w pytaniu o źródła 

wiedzy o Partnerstwie Borów Niemodlińskich. Wśród przedsiębiorców odsetek respondentów 

odwiedzających stronę internetową Partnerstwa był zdecydowanie wyższy i wyniósł niemal 60%. 

 
 

Fakt znajomości strony internetowej Partnerstwa okazał się silnie skorelowany z wiekiem 

respondentów. Z analizy wykluczony został przedział 18-24 z uwagi na bardzo niską liczebność. 

Spośród respondentów w wieku 25-34 lata ponad 60% odwiedziło, choć raz stronę internetową i był 

to najwyższy odsetek. Najniższą znajomością strony internetowej Partnerstwa zadeklarowali 

respondenci w wieku powyżej 65 lat. W tej grupie jedynie nieco ponad 7% respondentów odwiedziło 

stronę www.boryniemodlinskie.pl Uzyskane wyniki nie zaskakują, jednak wyraźnie pokazują, że 

ogólnie Internet, a szczególnie strona www.boryniemodlinskie.pl może być skutecznym medium 

komunikacji jedynie w odniesieniu do młodszej części lokalnej społeczności oraz w stosunku do grup, 

które wskazują Internet, jako źródło wiedzy o działaniach Partnerstwa np. przedsiębiorcy. 
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Pytanie P6 

W pytaniu P6 prosiliśmy wszystkich respondentów, którzy kiedykolwiek odwiedzili stronę 

Internetową Partnerstwa, o jej ocenę na pięciostopniowej skali. Średnia ocena strony www dla 

wszystkich respondentów była dość wysoka i wyniosła 4,24. Ponad połowa respondentów oceniła ją 

„Raczej dobrze”, zaś ⅓ dała stronie najwyższą ocenę. Warto zauważyć, że respondenci byli zgodni w 

swych ocenach i nikt z nich nie ocenił strony „Raczej źle” lub „Źle”. 
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Stosunkowo najgorzej stronę www.boryniemodlinskie.pl oceniają respondenci w grupie wiekowej 25-

34. Drugą krytycznie oceniającą stronę internetową grupą są respondenci w wieku 55-64 lata. W 

pozostałych grupach wiekowych ocena jest zauważalnie wyższa. Tak niska ocena strony www przez 

młodszych respondentów jest niepokojąca. Należy podjąć działania zmierzające do ustalenia, co jest 

powodem niskiej oceny strony. Niska ocena może być symptomem wskazującym na niedopasowanie 

strony www do potrzeb współczesnych odbiorców.  

Ocena strony Internetowej różniła się znacząco ze względu na przynależność respondenta do grupy 

społeczno – zawodowej. Najwyżej stronę internetową Partnerstwa oceniali pracownicy fizyczni (4,44) 

oraz urzędnicy/specjaliści (4,28). W okolicach średniej dla całej próby stronę www oceniali 

przedstawiciele wolnych zawodów oraz emeryci i renciści. W grupie przedsiębiorców średnia ocena 

była nieco niższa niż dla całej próby i wynosiła 4,21. Najbardziej krytycznie stronę Internetową ocenili 

uczniowie i studenci, w ich przypadku średnia ocena wyniosła jedynie 3,67, co należy uznać za wynik 

zły.  

 
 

Pytanie P7 

Pytanie P7 było jednym z kluczowych pytań w całym projekcie badawczym, ponieważ pozwalało 

zbadać jak postrzegana i z jakiego typu działalnością kojarzona jest Lokalna Grupa Działania 

Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Na pytanie „Jak Pan/i sądzi, czym zajmuje się Partnerstwo Borów 

Niemodlińskich” padło bardzo wiele różnorodnych odpowiedzi, od takich, które świadczyły o dużej 

wiedzy merytorycznej i zaangażowaniu respondentów po głęboko krytyczne, ujawniające frustracje i 

rozczarowanie otaczającą rzeczywistością społeczno ekonomiczną. W celach analitycznych swobodne 

wypowiedzi respondentów zostały skategoryzowane w ogólniejsze obszary opisujące działalność 

Partnerstwa. 

Najczęściej wskazywanym obszarem działalności Partnerstwa była ekologia i ochrona środowiska, 

taka odpowiedź pojawiła się w przypadku 43% respondentów zbierając ⅓ wszystkich wskazań. Bardzo 

rozległy okazał się również obszar braku wiedzy na temat celów i działań Partnerstwa. Niemal, co 

trzeci respondent, który słyszał o fakcie istnienia Partnerstwa Borów Niemodlińskich nie był w stanie 
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wymienić żadnego obszaru aktywności Partnerstwa. Odpowiedzi Nie wiem udzieliło 30% 

respondentów i było to 21% wszystkich udzielonych odpowiedzi. Kolejnym obszarem działalności, 

wskazywanym przez respondentów, była promocja Borów Niemodlińskich oraz rozwój regionu, taką 

odpowiedź wybrało 13% respondentów i stanowiła ona 10% wszystkich wskazań. Warto odnotować, 

że Partnerstwo Borów Niemodlińskich jest postrzegane, jako realnie i wielowymiarowo działająca 

instytucja, nie zaś jedynie, jako instytucja pośrednicząca w redystrybucji środków Unii Europejskiej. 

Lokalnej Grupie Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich udało się uniknąć zaszufladkowania i 

stygmatyzacji, jako „urzędniczej” instytucji zajmującej się jedynie podziałem środków. Pomimo tego, 

że Partnerstwo istotnie pełni rolę jednostki pośredniczącej w programie Leader, jednak w świetle 

uzyskanych wyników, jest przez lokalnych liderów opinii i mieszkańców postrzegane, jako organizacja 

działająca i odpowiadająca na realnie istniejące lokalne potrzeby. Potwierdzeniem tej tezy jest 

obecność wśród odpowiedzi istniejącego zaledwie drugi rok programu „Działaj Lokalnie”. Rozkład 

odpowiedzi w pytaniu o obszary działalności, a przede wszystkim duży udział respondentów, 

niepotrafiących wskazać rodzaju działalności Partnerstwa Borów Niemodlińskich powinna być 

przyczynkiem, do ewentualnej modyfikacji prowadzonej polityki informacyjnej.  

 

 

Pytanie P8 

Wszystkich respondentów deklarujących spontaniczną lub wspomaganą znajomość Partnerstwa 

Borów Niemodlińskich zapytaliśmy również o projekty realizowane lub dofinansowane przez nie. 

Około 36% respondentów potrafiło wskazać, chociaż jeden taki projekt, zaś 64% respondentów nie 

było w stanie wskazać żadnego realizowanego lub dofinansowanego przez Partnerstwo projektu. 

Należy zauważyć, że osoby deklarujące znajomość, choć jednego projektu wymieniały średnio ponad 
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dwa (2,2) projekty. Dodatkowo odsetek osób deklarujących znajomość projektów, a następnie 

niepotrafiących wskazać konkretnych nazw był znikomy – odpowiedzi „nie wiem” pojawiło się 

zaledwie kilka. Może to świadczyć o głębszej niż powierzchowna wiedzy i znajomości projektów przez 

osoby, które się z nimi zetknęły. 

Warto zauważyć, że wśród projektów wymienianych przez respondentów pojawiły się zarówno 

projekt realizowane od dłuższego czasu, jak również stosunkowo nowe, np. projekt Derkacz. 

Najczęściej wskazywanymi projektami były: Centrum kulturalno – sportowo – rekreacyjne w 

Skarbiszowicach (Stodoła), Plac zabaw w gminie Niemodlin, Rynek w Strzeleczkach, Remont kościoła 

w Łambinowicach i Projekt Derkacz – wszystkie one uzyskały po 5 wskazań. Respondenci po cztery 

razy wskazywali projekty: Historia Borów Niemodlińskich (książka), Park Linowy Lipno, Starą Pocztę w 

Źlinicach i szatnię w Tułowicach. Uczestnicy badania wymieniali również inne projekty m.in. 

Swojskość versus Obcość, boisko w Sławicach czy świetlicę w Strzeleczkach. Ogółem respondenci 

udzielili 311 odpowiedzi wymieniając ponad 200 projektów. 

 

 
 

Rozkład odpowiedzi o znajomość projektów realizowanych lub współfinansowanych przez 

partnerstwo był bardzo zróżnicowany w poszczególnych grupach wiekowych. Najwyższy odsetek 

respondentów znających projekty Partnerstwa wystąpił w grupie wiekowej 35 – 44 lata, niemal 62% 

respondentów w tej grupie wiekowej zna któryś z projektów Partnerstwa. Niemal równie wysoki 

poziom wiedzy o projektach wykazali respondenci w wieku 25 – 34 lata. Najniższy poziom znajomości 

projektów Partnerstwa wystąpił u respondentów najmłodszych, z grupy poniżej 24 roku życia, oraz 

najstarszych. Warto zauważyć, że niska znajomość projektów wśród młodzieży jest dość niepokojąca, 

i z jednej strony może świadczyć o niedostatecznym przekazie informacyjnym kierowanym do tej 

grupy, zaś z drugiej o niewielkiej ilości programów skierowanych do tej grupy lub jej niedostatecznym 

zaangażowaniu. Ewentualne powody niedostatecznego zaangażowania młodzieży w projekty 

realizowane przez Partnerstwo nie było tematem opracowania i wymaga osobnych badań. 
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Pytanie P9 

Pytanie P9 potwierdziło, że duża część respondentów znających projekty realizowane lub 

współfinansowane przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich znają je z autopsji. Wśród osób 

znających konkretne projekty ponad 43% uczestniczyła w jednym z projektów. Odsetek uczestników 

projektów był identyczny w próbie ogólnej oraz w grupie przedsiębiorców. 

 

 

Rozkład uczestnictwa w projektach realizowanych przez Partnerstwo w poszczególnych grupach 

wiekowych jest bardzo zbliżony do rozkładu znajomości konkretnych projektów. Najwyższe wskaźniki 

wystąpiły w grupie 35 – 44, ponad 62% oraz 25 – 34 ponad 55%. Z analizy statystycznej wykluczona 

została grupa 18 – 24 z powodu bardzo niewielkiej liczebności. Omawiane dane przedstawia wykres 

poniżej. 
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Pytanie P10 

W pytaniu 10 poprosiliśmy respondentów o wymienienie nazw projektów, w których uczestniczyli. 

Poniżej zestawienie odpowiedzi udzielonych przez respondentów. 

L.p. 
P10. W jakich projektach realizowanych lub dofinansowywanych przez 
Partnerstwo Pan/i uczestniczył/a, proszę wymienić te projekty? Nazwy 

projektów: 
Częstość 

% 
odpowiedzi 

% 
obserwacji 

1 730 lecie Miasta Niemodlin 1 1% 2% 

2 Art-mixed 1 1% 2% 

3 Audio przewodnik 1 1% 2% 

4 Błękitna mila 1 1% 2% 

5 Budowa boiska w Sławicach 1 1% 2% 

6 Budowa centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach 4 5% 6% 

7 Budowa placu zabaw Niemodlin 5 6% 8% 

8 Byśmy rozumieli i pamiętali 2 2% 3% 

9 Centrum wsi wierzbie 2 2% 3% 

10 Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną ZAMCZYSKO 1 1% 2% 

11 Dni Lasu w Nadleśnictwie Tułowice 2 2% 3% 

12 Dofinansowanie szatni w LZS i dom kultury w Racławiczkach 1 1% 2% 

13 Dom spotkań w Dziekaństiwe 2 2% 3% 

14 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzędziwojowicach 1 1% 2% 

15 Doposażenie wiejskich placówek kultury w Gminie Strzeleczki 1 1% 2% 

16 Dożynki Wawelno 2013 1 1% 2% 

17 Działaj Lokalnie Swojskość, Versus, Obcość...... 4 5% 6% 

18 Edukacyjny plac zabaw w Skarbiszowicach 1 1% 2% 

19 Fajer na 102-Święto Rzemiosła 1 1% 2% 

20 Festyn strażacki w gminie w Kujawach 1 1% 2% 

21 Filatelistyka zbiorach CMJW Łambinowice 1 1% 2% 

22 Finansowanie świetlicy w Chmielowicach 1 1% 2% 
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23 Foldery o Gminie Dąbrowa 1 1% 2% 

24 Gotuj z dziećmi Ciepielowice 2 2% 3% 

25 Gra na bębnach afrykańskich 1 1% 2% 

26 Impreza Plenerowa Festyn Sportowo - Rekreacyjno - Kulturalny Wawelno 1 1% 2% 

27 Konkurs na aktywne organizacje 2 2% 3% 

28 Konkurs rysunku satyrycznego Karpik 1 1% 2% 

29 Modernizacja górki w Dąbrowie 1 1% 2% 

30 Modernizacja placu we Wrzoskach 1 1% 2% 

31 Modernizacja przestrzeni w Żelaznej 3 3% 5% 

32 Modernizacja sali widowiskowej Niemodlin 1 1% 2% 

33 Modernizacja wyszynku Narok 1 1% 2% 

34 Monografia wsi Wawelno 1 1% 2% 

35 Remont dachu starego młyna Ligota Prószkowska 1 1% 2% 

36 Nie pamiętam 4 5% 6% 

37 Nie udzielę odpowiedzi 1 1% 2% 

38 Noc świętojańska Wawelno 2 2% 3% 

39 Obelisk 50 - lecia koła 1 1% 2% 

40 Poczta Źlinice 1 1% 2% 

41 
Projekt dofinansowania w zakresie unowocześnienia padoku dla koni 
sportowych w Mosznej 1 1% 2% 

42 
Projekt komputerowy (szkolenie starszych osób przez dzieci ze szkoły) 
Chróścina Op. 

1 1% 2% 

43 
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego w 
Tułowicach na funkcję świetlic 

1 1% 2% 

44 
Przygotowanie materiałów do sformułowania strategii LGD ("spójność 
historyczno-kulturowa obszaru Borów Niemodlińskich") 

1 1% 2% 

45 Rekreacja i agroturystyka kajaki Ligota Prószkowska 1 1% 2% 

46 Remont krzyża przesiedleńców Skarbiszowice 1 1% 2% 

47 Remont kuchni w świetlicy w Wierzbiu 1 1% 2% 

48 Remont wieży kościelnej w Łambinowicach 1 1% 2% 

49 Remont zabytkowej lampy Niemodlin 1 1% 2% 

50 Sadzenie dębu papieskiego 1 1% 2% 

51 Siła Tradycji Wawelno 3 3% 5% 

52 Szkolenia 1 1% 2% 

53 Szukamy skarbów naszego regionu 1 1% 2% 

54 Szycie hist. Mundurów Zielina 1 1% 2% 

55 
Uczestnictwo w formułowaniu koncepcji i realizacji publikacji „28’: historia 
Borów Niemodlińskich", pod red. D. Podobińskiego, Niemodlin: LGD PBN, 
2013. 

1 1% 2% 

56 Warsztaty teatralne dla młodzieży Komprachcice 2 2% 3% 

57 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 
Dożynki Gminne w Zielinie 

1 1% 2% 

58 Wiwat wiosna Tułowice 1 1% 2% 

59 Wplątani w wielką historię 2 2% 3% 

60 Remont świetlicy w Wawelnie 1 1% 2% 

 
Razem 86 100% 139% 
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Pytanie P11 

W pytaniu 11 poprosiliśmy respondentów o ocenę serii stwierdzeń dotyczących różnych obszarów 

działalności Partnerstwa. Respondenci oceniali na skali od 1 – Zdecydowanie się nie zgadzam do 5 – 

Zdecydowanie się zgadzam. Najwyżej oceniane przez respondentów stwierdzenia wskazują obszary, 

w których według ich opinii Partnerstwo działa najskuteczniej. Warto zauważyć, że o ile w pytaniu, w 

którym respondenci spontanicznie wskazywali obszary działania Partnerstwa najczęściej wskazywaną 

odpowiedzią była Ekologia, ochrona środowiska i przyroda, o tyle w przypadku oceny stwierdzeń 

najczęściej wskazywanym obszarem była ochrona lokalnej kultury i tradycji. Dwoma innymi, nieco 

tylko rzadziej, wskazywanymi obszarami działalności była szeroko pojęta sfera informacji o 

teraźniejszości i historii oraz ochrona i promocja przyrody Borów Niemodlińskich. Stwierdzeniami, 

które uzyskały najmniejszą akceptację respondentów były sentencje wskazujące rolę Partnerstwa we 

wspomaganiu lokalnego rozwoju gospodarczego oraz identyfikacji mieszkańców z zamieszkiwanym 

terenem. Szczegółową średnią ocenę poszczególnych stwierdzeń prezentuje wykres poniżej. 

 

Należy zauważyć, że oceniając stwierdzenie Działania podejmowane przez Partnerstwo pomagają 

chronić i promować przyrodę obszaru Borów Niemodlińskich respondenci byli stosunkowo 

jednomyślni, najczęściej wybieraną kategorią było Zdecydowanie tak, na które wskazało niemal 40% 

respondentów, zaś odpowiedź Raczej tak wskazało niewiele mniej, bo ponad 37% ankietowanych. 

Łączna liczba respondentów niezgadzających się z powyższym twierdzeniem wyniosła poniżej 5%. 
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Respondenci w zdecydowanej większości byli przekonani o dużej roli Partnerstwa w promowaniu i 

ochronie przyrody Borów Niemodlińskich i była to druga najwyżej oceniana sentencja. 

 

 
 

Najmniejsza ilość respondentów wysoko oceniła zaangażowanie Partnerstwa w rozwój gospodarczy 

obszaru. Ze stwierdzeniem Działania podejmowane przez Partnerstwo wspomagają rozwój 

gospodarczy obszaru Borów Niemodlińskich zdecydowanie zgodziła się zaledwie ¼ respondentów, zaś 

ponad 34% wybrało odpowiedź Raczej tak. Równocześnie warto zauważyć, że odsetek osób 

niezgadzających się z twierdzeniem wyniósł niemal 10% zaś odpowiedzi Ani tak, ani nie oraz Nie 

wiem wybrało łącznie ponad 30% respondentów. Ten rodzaj działalności Partnerstwa uzyskał 

najniższą średnią ocen spośród wszystkich ocenianych sentencji. 
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Stwierdzenie Działania Partnerstwa są ważne dla zachowania kultury i tradycji obszaru Borów 

Niemodlińskich zyskało najwyższą w całym badaniu ilość odpowiedzi Zdecydowanie tak, stwierdziła 

tak niemal połowa respondentów i był to zdecydowanie najlepszy wynik. Osób, które wybrały ten 

wariant odpowiedzi było ponad 30%. Równocześnie należy zauważyć, że wynik ten został osiągnięty 

przy bardzo niewielkiej ilości respondentów niezgadzających się z powyższym twierdzeniem, było to 

łącznie nieco ponad 3%. Bardzo niski był również odsetek osób niezdecydowanych oraz 

odmawiających oceny – łącznie było to około 16% respondentów. Spośród wszystkich stwierdzeń 

poddanych ocenie w ramach badania, to stwierdzenie zyskało zdecydowanie najwyższą ocenę. 
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Pytanie P12 

W pytaniu P12 poprosiliśmy respondentów o to, by wymienili gminy wchodzące w skład Partnerstwa 

Borów Niemodlińskich. Średnio respondenci wymienili 3,8 gminy, czyli nieco ponad połowę gmin 

wchodzących w skład LGD. Najczęściej wskazywana była największa pod względem ilości 

mieszkańców gmina Niemodlin. Równocześnie należy dodać, że wskazanie Niemodlina jest dość 

oczywiste szczególnie biorąc pod uwagę, że w treści pytania występuje nazwa Partnerstwo Borów 

Niemodlińskich, co w sposób dosyć jednoznaczny sugeruje przynależność gminy Niemodlin do tej 

organizacji. Drugą najczęściej wskazywaną gminą były Tułowice, co jest o tyle zaskakujące, że jest to 

najmniejsza pod względem populacji gmina biorąca udział w badaniu. Pewnym tropem, który może 

tłumaczyć ten fenomen, jest fakt, że Tułowice są centralnie położone w obszarze Borów 

Niemodlińskich i dodatkowo jest to najbardziej zalesiona gmina w całym województwie opolskim, 

zatem skojarzenia z Borami są jak najbardziej uzasadnione. Gminy Dąbrowa, Prószków, Łambinowice 

i Komprachcice uzyskały bardzo podobne wyniki i zostały wskazane przez 48 – 42% respondentów 

gromadząc od 12,6 – 11,1% wskazań.  Zdecydowanie najrzadziej, jako członek Partnerstwa Borów 

Niemodlińskich, była wskazywana gmina Strzeleczki. Wskazało ją mniej niż ⅓ respondentów i 

zgromadziła ona niewiele ponad 8% wskazań. 
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Wśród wymienianych gmin pojawiły się również gminy niewchodzące w skład Partnerstwa Borów 

Niemodlińskich, zostały one ujęte w kategorii Inne. Łącznie było to około 7% wskazań wymienionych 

przez ponad 27% respondentów Najczęściej wskazywanymi gminami, które nie należą do 

Partnerstwa Borów Niemodlińskich były gminy Korfantów i Biała.  

Grafika poniżej ilustruje najczęściej wskazywane gminy będące członkami Partnerstwa Borów 

Niemodlińskich. Dość zaskakującym wynikiem jest niska pozycja Komprachcic, które są gminą o 

stosunkowo dużej populacji i położeniu w centrum Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Nie zaskakuje 

natomiast mała ilość wskazań na gminę Strzeleczki, która będąc jedną z mniejszych pod względem 

populacji jest również położona peryferyjnie. Wyraźną „wyrwę” widoczną na mapie Partnerstwa 

Borów Niemodlińskich tworzą wymieniane przez respondentów gminy Korfantów i Biała niebędące 

członkami Partnerstwa. 
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Pytanie P13 

W pytaniu P13 poprosiliśmy, by respondenci ocenili jak często spotykają się z mieszkańcami gmin 

wchodzących w skład Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Zgodnie z oczekiwaniem mieszkańcy 

najczęściej spotykają się w ramach gminy, w której zamieszkują. Jednak głębsza analiza ujawnia, 

peryferyjne położenie gmin Strzeleczki oraz Łambinowice zdecydowanie negatywnie wpływa na 

kontakty pomiędzy mieszkańcami gmin tworzących Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Dodatkowo 

nie jest widoczne kształtowanie się jakiegoś centrum kulturalno–administracyjnego. Gmina 

Niemodlin, która mogłaby pretendować do roli takiego lokalnego centrum nie pełni jego roli i jest 

wymieniana porównywalnie często, do innych gmin. Największe znaczenie dla kontaktów 

międzyludzkich ma odległość i sąsiedztwo, najczęściej utrzymywane są kontakty z mieszkańcami 

ościennych gmin, przy czym integracja pomiędzy gminami położonymi centralnie jest silniejsza niż za 
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notowana dla peryferyjnie położonych Łambinowic i Strzeleczek. Kompletne dane przedstawia tabela 

poniżej, przy czym należy pamiętać, że niższy wynik, to większa ilość kontaktów. Ciemniejszy kolor 

komórki oznacza większą ilość kontaktów. 

 

 

GMINA Łambinowice Strzeleczki Tułowice Niemodlin Dąbrowa Komprachcice Prószków 

Łambinowice X 5,84 4,50 5,57 5,95 5,70 5,79 

Strzeleczki 5,85 X 5,84 5,94 5,90 5,86 5,67 

Tułowice 4,45 5,83 X 4,07 5,56 5,51 5,61 

Niemodlin 4,69 5,72 3,16 X 4,83 5,30 5,60 

Dąbrowa 5,58 5,93 5,41 5,28 X 5,14 5,68 

Komprachcice 5,61 5,86 5,25 5,62 4,81 X 5,01 

Prószków 5,77 5,34 5,59 5,82 5,27 4,88 X 

 

 

Mapa poniżej ilustruje kontakty między gminami. Warto zwrócić uwagę, że częste dwustronne 

kontakty występują zaledwie w przypadku 2 gmin Tułowice – Łambinowice i Tułowice – Niemodlin. W 

pytaniu P13 wyraźnie ujawniła się rola Niemodlina, jako lokalnego centrum, jest to jedyna gmina na 

kontakty, z którą wskazali mieszkańcy wszystkich 3 sąsiadujących gmin. Jednocześnie warto 

zauważyć, że Niemodlin „odpowiada” jedynie na kontakty Tułowic i jest to jedyny kierunek kontaktu 

stosunkowo często wymieniany przez mieszkańców Niemodlina. W częstotliwości kontaktów w 

ramach gmin Partnerstwa Borów Niemodlińskich zauważalne jest również centralne położenie gminy 

Tułowice, której mieszkańcy utrzymują dwustronne kontakty z Niemodlinem i Łambinowicami. 

Mieszkańcy gminy Dąbrowa wskazują, jako kierunek kontaktów sąsiednie gminy Niemodlin i 

Komprachcice, jednak są to kontakty jednostronne, „odzew” obu tych gmin jest niski. Jednocześnie 

warto podkreślić, że dwie gminy,Prószków i Strzeleczki, są „wykluczone” z kontaktów opisując 

częstotliwość kontaktów z mieszkańcami pozostałych gmin, jako Niską lub Bardzo niską. 

Potwierdzenie tej sytuacji znajdziemy również w pytaniu P14, dotyczący częstotliwości przebywania 

na terenie pozostałych, wchodzących w skład Partnerstwa gmin. Do takiej sytuacji 

najprawdopodobniej przyczyniło się położenie obu gmin w stosunkowo dużej odległości, od pełniącej 

rolę centrum, gminy Niemodlin. Dodatkową barierą utrudniającą bezpośrednie kontakty jest fakt, że 

do Partnerstwa Borów Niemodlińskich nie należą gminy Biała i Korfantów 
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Pytanie P14 

W pytaniu tym poprosiliśmy respondentów, by wskazali gminy na terenie, których przebywają 

najczęściej. 

Mieszkańcy gminy Łambinowice, jako najczęściej odwiedzane gminy wskazali Tułowice i Niemodlin, 

zaś najrzadziej Strzeleczki i Prószków. Takie wskazanie nie mogą dziwić, gdyż najczęściej 

odwiedzanymi gminami są gminy położone w sąsiedztwie. Mieszkańcy Strzeleczek najczęściej bywają 

w gminie Prószków, zaś najrzadziej Łambinowice, jednak osiągnięte w tym pytaniu wyniki pokazują 

pewną izolację gminy Strzeleczki, której mieszkańcy stosunkowo najrzadziej bywają w pozostałych 

gminach. Mieszkańcom gminy Dąbrowa „najbliżej” do Komprachcic i Niemodlina, zaś praktycznie 

nigdy nie bywają w Strzeleczkach. Wśród mieszkańców Komprachcic najczęstszym celem podróży jest 

gmina Prószków, zaś najrzadziej goszczą oni na terenie Łambinowic i Strzeleczek. Respondenci z 

gminy Niemodlin najczęściej wskazywali Tułowice, jako cel swoich podróży i był to wynik wyraźnie 

lepszy od pozostałych gmin, z których najrzadziej odwiedzaną są Strzeleczki. MieszkańcyPrószkowa 

relatywnie najczęściej bywają w Komprachcicach, zaś najrzadziej w Łambinowicach. Mieszkańcy 

położonej centralnie gminy Tułowice są stosunkowo częstymi gośćmi w pobliskim Niemodlinie zaś 

nieco rzadziej bywają w Komprachcicach i Łambinowicach. Podobnie jak w przypadku pozostałych 
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gmin najrzadziej odwiedzaną gminą Partnerstwa Borów Niemodlińskich są Strzeleczki. Szczegółowe 

dane przedstawia tabela poniżej, przy czym należy pamiętać, że użyta skala obejmuje zakres od: 1 – 

Codziennie do 6 – Rzadziej niż raz w miesiącu. 

GMINA Łambinowice Strzeleczki Dąbrowa Komprachcice Niemodlin Prószków Tułowice 

 Łambinowice X 5,92 5,97 5,88 5,72 5,89 4,91 

 Strzeleczki 5,81 X 6,00 5,90 5,94 5,63 5,86 

 Dąbrowa 5,51 5,85 X 5,07 5,08 5,78 5,30 

Komprachcice 5,54 5,82 4,80 X 5,59 5,12 4,98 

 Niemodlin 4,60 5,80 4,81 5,16 X 5,65 3,02 

 Prószków 5,70 5,08 5,31 4,72 5,73 X 5,57 

 Tułowice 4,35 5,75 5,69 5,58 4,19 5,72 X 

 

Mapa wizyt mieszkańców na terenie innych gmin Partnerstwa potwierdza izolacjęPrószkowa i 

Strzeleczek zarówno pod względem kontaktów mieszkańców jak i wizyt. 
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Pytanie P15 

W pytaniu P15 zapytaliśmy respondentów o konieczność podejmowania działań pro – integracyjnych 

mających na celu pogłębienie kontaktów i zacieśnienie współpracy pomiędzy gminami. Zdecydowana 

większość, niemal ¾ respondentów, widzi konieczność prowadzenia takich działań. Warto zauważyć, 

że przeciwko podejmowaniu takich działań było niecałe 10% respondentów i był to odsetek niższy niż 

w przypadku odpowiedzi Nie wiem, którą wybrało ponad 16% respondentów. Wśród 

przedsiębiorców rozkład odpowiedzi był niemal identyczny jak w próbie podstawowej, a zanotowane 

różnice były niższe niż założony błąd oszacowania. 

 

Analizując chęć podejmowania działań pro – integracyjnych w poszczególnych grupach wiekowych 

wyraźnie widać wzrost akceptacji takich działań wraz z wiekiem. W najmłodszej grupie konieczność 

podjęcia działań prowadzących do zacieśnienia współpracy i większej integracji widzi nieco ponad 

65% respondentów, zaś w najstarszej 65+ odsetek ten wyniósł ponad 80% respondentów. Wykres 

poniżej prezentuje akceptację dla działań integracyjnych w funkcji wieku, na którym omawiana 

zależność jest wyraźnie widoczna. 
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Pytanie P16 

Respondentów deklarujących w pytaniu P15 konieczność podjęcia działań integracyjnych 

poprosiliśmy o określenie, jakiego rodzaju powinny być to działania. Ponad ⅓ respondentów 

wskazała, że powinny to być działania w formie spotkań, prelekcji, konkursów. Drugim najczęściej 

wskazywanym typem działań integracyjnych były imprezy i festyny. Niemal 15% respondentów nie 

potrafiło wskazać, jakiego typu działań oczekuje. Około 6% respondentów oczekuje realizacji 

wspólnych projektów zaś po około 4% pytanych oczekuje działań w sferze kultury, promocji i 

informacji oraz wymiany doświadczeń. Jedynie 1% respondentów wskazał konieczność podjęcia 

działań edukacyjnych. 
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Pytanie P17 

W pytaniu 17 poprosiliśmy, by respondenci ocenili hasło Partnerstwa Borów Niemodlińskich, które 

brzmi Ludzie lasu. Pytanie zadaliśmy wszystkim, biorącym udział w badaniu respondentom. Jedynie 

12 osób, co stanowi około 2% badanych nie potrafiło lub nie chciało ocenić hasła i wybrało 

odpowiedź Nie wiem / trudno powiedzieć. Ponad ⅓ respondentów hasło Ludzie lasu bardzo się 

podobało, zaś niemal 31% respondentów wybrało odpowiedź Raczej mi się podoba. Łącznie 

pozytywnie hasło Ludzie lasu oceniło ponad 65% respondentów. Negatywnie hasło partnerstwa 

oceniło niemal 10% respondentów (łącznie odpowiedzi Raczej mi się nie podoba oraz Zdecydowanie 

mi się nie podoba). Stosunkowo wysoki, bo ponad 23% odsetek respondentów ocenił hasło 

neutralnie. W przypadku grupy przedsiębiorców ocena hasła była bardziej krytyczna, odpowiedzi 

Raczej mi się nie podoba oraz Zdecydowanie mi się nie podoba było łącznie niemal 20%. Jest to wynik 

o 10 p.p. gorszy niż w przypadku całej próby. W przypadku przedsiębiorców mniej liczna była grupa 

zwolenników hasła, ale największa różnica wystąpiła w grupie osób oceniających hasło neutralnie – 

różnica ta wyniosła niemal 6 p.p. Rozkład odpowiedzi na pytanie o ocenę hasła Ludzie lasu w próbie 

podstawowej przedstawia wykres poniżej.  

 

 

Pytanie P18 

Poprosiliśmy respondentów by określili na skali od 1 do 5 (Zdecydowanie nie lubię – Zdecydowanie 

lubię) swój stosunek do miejsca zamieszkania. Osiągnięte wyniki potwierdzają bardzo duże 

przywiązanie respondentów do swojej małej ojczyzny. Odpowiedź Zdecydowanie lubię wybrało 

niemal 67% respondentów, zaś Raczej lubię niemal ¼ respondentów. Łącznie pozytywnie swoje 

miejsce zamieszkania oceniło ponad 91% respondentów. Neutralny stosunek do miejsca 

zamieszkania prezentowało nieco ponad 6% respondentów, zaś negatywne oceny wybrało niewiele 

ponad 2% respondentów. 

Wśród przedsiębiorców nie pojawiła się żadna negatywna ocena, nieco więcej, niemal 9%, było ocen 

neutralnych, zaś ocen pozytywnych było łącznie 91%. Należy zwrócić uwagę na inny niż w przypadku 

całej próby rozkład odpowiedzi pozytywnych. Przedsiębiorcy wykazali się większą wstrzemięźliwością 
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znacznie częściej wybierając odpowiedź Raczej lubię (+14p.p.), a rzadziej Zdecydowanie lubię (-

15p.p.). 

 

Ocena miejsca zamieszkania okazała się skorelowana z wiekiem oceniającego. Analizując ocenę 

miejsca zamieszkania w poszczególnych grupach wiekowych wyraźnie rysuje się tendencja do wyższej 

oceny miejsca zamieszkania wraz z wiekiem. Najniżej swoje miejsce zamieszkania ocenili respondenci 

z grupy wiekowej 18 – 24, zaś najwyższa średnia ocena wystąpiła w grupie wiekowej 65+. 
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Pytanie P19 

W pytaniu P19 poprosiliśmy respondentów o uzasadnienie swojej oceny. Wśród ocen negatywnych, 

jako uzasadnienie najczęściej pojawiały się zarzuty dotyczące miejsca zamieszkania, przy czym często 

są to zarzuty dotycząca konkretnych warunków, z jakimi spotkał się respondent. Ponieważ opinii 

negatywnych było bardzo niewiele postanowiliśmy zaprezentować je w tabeli poniżej. 

P19. Powiedział/a Pan/i, że: nie lubi swojego miejsca zamieszkania, dlaczego? 

Bo jest bardzo duże bezrobocie 

Bo nie ma lasów i jezior. Bory Niemodlińskie - to chęchole. Dookoła przemysł ciężki, a w lasach gęste 

poszycie, mało runa, nie idzie się zgubić. Przykro mi to przyznawać, ale do zielonogórskiego opolskie "nie ma 

startu" w tym aspekcie, zaś intensywne gospodarowanie rolników w tym rejonie dopełnia czary goryczy 

brudnymi ciekami wodnymi i zanieczyszczonymi stawami. 

Bo tu nic nie ma 

Ja się stąd nie wywodzę, trudno się tu zaaklimatyzować, ja jestem pochodzenia polskiego, tu mieszkają 
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Ślązacy. 

Mało się dzieje, nic ciekawego 

Miejsce, jako-takie jest bardzo ładne, ale ludzie i ich stereotypy, charaktery są nie do przyjęcia. 

Ogólnie, mały dostęp do komunikacji i in. 

Pani tutaj pracowała, jako nauczycielka od 40 lat i zna dobrze ludzi, Pani wolałaby mieszkać gdzie indziej. 

Ponieważ Pan musi sam remontować. 

Ze względu na hałas 

Ze względu na to, że nie ma miejsc rozrywki dla dzieci i młodzieży 

 

Wśród ocen pozytywnych w uzasadnieniu respondenci najczęściej wskazują na przywiązanie do 

okolicy i zamieszkiwanie na tym terenie od wielu lat, silny związek ze swoją małą ojczyzną 

zamieszkiwaną często przez rodzinę respondenta od wielu pokoleń. Bardzo często pojawiają się 

również argumenty o bliskości natury, pięknie okolicy, bliskości przyrody oraz ciszy i spokoju. Kolejną 

grupę argumentów stanowią wypowiedzi podkreślające istniejące społeczne związki w ramach 

lokalnej wspólnoty, szczerość i dobro mieszkańców oraz ich harmonijną koegzystencję. Ostatnią 

grupą argumentów, są argumenty odwołujące się do wysokiej jakości infrastruktury, dogodnego 

położenia geograficznego i nieustannego rozwoju terenów należących do Wspólnoty Borów 

Niemodlińskich.  

Należy podkreślić, że z wypowiedzi respondentów bardzo wyraźnie przebija przywiązanie do 

zamieszkiwanych terenów i bardzo silne poczucie lokalnej tożsamości oraz wiara w rozwój regionu. 

Badanie z Zarządem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
W ramach projektu badawczego przeprowadzono badanie ankietowe w osobami zarządzającymi i 

zasiadającymi w organach Partnerstwa. W ramach projektu badane było deklaratywne 

zaangażowanie członków oraz motywy podjęcia pracy na rzecz Partnerstwa, bariery w 

podejmowanych działaniach oraz ocena dotychczasowej i preferowane kierunki przyszłej aktywności 

LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich. 

Pytanie P1 

W pierwszym pytaniu (P1) poprosiliśmy respondentów by ocenili na 10 punktowej skali od 1- Bardzo 

mało do 10 - Bardzo dużo swoje zaangażowanie odpowiadając na pytanie Na ile uważa Pan/i, że się 

angażuje w prace Stowarzyszenia? Najczęściej wskazywaną wartością było 8 – odpowiedziało tak 4 

respondentów, drugą najczęściej wskazywaną wartością było 6, taką wartość wskazały 3 osoby. 

Najniższą wskazaną wartością było 3 zaś najwyższą 10, w obu przypadkach taką odpowiedź wybrało 

po jednym respondencie. Średnia ocen zaangażowania wyniosła 6,58 i należy zauważyć, że jest to 

wartość stosunkowo wysoka. W badaniu najwyżej ocenił się Zarząd, zdecydowanie powyżej średniej, 

zaś najniżej osoba, która odmówiła odpowiedzi na pytanie o reprezentowany organ Partnerstwa. 

Samoocena rady decyzyjnej była nieco niższa niż średnia, natomiast osoby reprezentujące inne 

organy Partnerstwa niemal idealnie odpowiadała średniej dla całej próby. 
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Pytanie P2 

W pytaniu P2 poprosiliśmy respondentów o wskazanie powodów swego działania w Partnerstwie. Na 

pytanie: Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na działanie w organach PBN? Najczęstszymi 

odpowiedziami była chęć zmiany swojego otoczenia oraz nabycia nowych doświadczeń. Ważnym 

powodem działalności w organach partnerstwa było również utożsamianie się z celami Partnerstwa. 

Wśród odpowiedzi pojawiła się również chęć kontroli podziału środków finansowych, wsparcia swej 

kariery poprzez działania społeczne, „żyłka” społecznikowska a nawet przymus pracodawcy. 

Kompletny rozkład odpowiedzi na pytanie 2 przedstawia wykres poniżej. Średnio w tym pytaniu 

respondenci wskazali 2,75 odpowiedzi. 
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Pytanie P3 

Pytanie 3 dotyczyło barier w działaniu w ramach Partnerstwa Borów Niemodlińskich, na pytanie Co 

zniechęca Pana/ą w pracy organów Partnerstwa Borów Niemodlińskich? najczęściej wskazywaną 

odpowiedzią było zbyt małe zaangażowanie pozostałych członków. Na taką odpowiedź wskazała 

połowa respondentów i zebrała ona ponad ¼ wskazań. Należy podkreślić, że postrzeganie 

zaangażowania pozostałych członków, jako zbyt małego/ niedostatecznego jest bardzo 

niebezpiecznym wskaźnikiem, gdyż może prowadzić do braku motywacji i powstaniu zniechęcenia do 

kontynuowania działalności w ramach Partnerstwa. Drugim najczęstszym powodem zniechęcającym 

do pracy w stowarzyszeniu jest brak czasu. Na ten powód wskazał co trzeci respondent i zebrał on 

ponad 18% wskazań. Kolejnymi barierami w działalności na rzecz Partnerstwa było wypalenie, 

rozumiane, jako brak motywacji oraz konieczność podpisywania weksli, czy szerzej rozumiana 

odpowiedzialność finansowa za działania Partnerstwa. Obie te odpowiedzi wskazało po ¼ 

respondentów i zebrały one po ponad 13% wskazań. Warto zauważyć, że bardzo niski udział 

odpowiedzi związanych z odpowiedzialnością i poczuciem braku wpływu na działania Partnerstwa 

może być spowodowany predyspozycjami psychicznymi osób zasiadających w organach Partnerstwa, 

lub może być efektem faktycznego nieponoszenia takiej odpowiedzialności przez te organy, jednak 

tak głęboka analiza wykracza poza zakres tematyczny badania. Respondenci średnio wskazywali 

niecałe dwie (1,8) bariery. Dokładny rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia wykres poniżej. 
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Pytanie P4 

Pytanie P4 dotyczyło przyszłych działań Partnerstwa. Poprosiliśmy respondentów by zaznaczyli 

maksymalnie 3 najważniejsze obszary, na których ich zdaniem, w przyszłości powinna skupić się 

działalność Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Respondenci średnio wymienili nieco ponad 2,8 

odpowiedzi, za najważniejszy i najbardziej perspektywiczny obszar uznając ochronę przyrody. Tę 

odpowiedź wybrała połowa respondentów, a stanowiła ona 18% wszystkich wskazań. Na drugim 

miejscu znalazły się ex – aequo trzy obszary, na które wskazało po 42% respondentów i stanowiły one 

po 15% wszystkich udzielonych odpowiedzi. Tymi obszarami była edukacja społeczna, obywatelska i 

regionalna, integracja społeczna i wzmacnianie lokalnej wspólnoty oraz turystyka i wypoczynek. 

Żaden z respondentów nie wskazał edukacji szkolnej, jako obszaru, którym w przyszłości powinno 

zainteresować się Partnerstwo. Wspieranie przedsiębiorczości, jako obszar działalności Partnerstwa 

wskazała ⅓ respondentów i było to 12% wszystkich wskazań. Taki sam wynik uzyskał obszar 

dziedzictwa kultury. Respondenci uważający, że na terenie Partnerstwa Borów Niemodlińskich należy 

wspierać jedynie wybrane branże, wskazywali, że powinny być to branże związane z lokalnymi 

surowcami i ich przetwórstwem, przyrodą, ekologią i ewentualnie sportem i turystyką. Warto zwrócić 

uwagę na fakt, że zadania z zakresu podwyższania standardu życia znalazły się na samym końcu 

zestawienia. Zaledwie 2 respondentów wskazało działania związane z rozbudową infrastruktury, 

jedna promocję sportu i zaś nikt nie wskazał wspierania szkolnej edukacji, jako obszaru przyszłej 

aktywności Partnerstwa. 
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Pytanie P5 

W kolejnym pytaniu zapytaliśmy Jak ocenia Pan/i pracę w organie, w którym Pan/i zasiada? Ocena 

była dokonywana na skali od 1 – Bardzo źle do 5 – bardzo dobrze, najniższą oceną była 3 wskazana 

przez 1 respondenta, zaś oceny 4 i 5 wskazało po 5 osób. Średnia ocena wyniosła 4,36. Ponieważ 

ocena była dokonywana na „szkolnej” skali, można zatem przyjąć, że w tej konwencji respondenci 

ocenili swoją pracę w organie w którym zasiadają na średnio 4+. Najwyżej pracę w organie 

Partnerstwa Borów Niemodlińskich oceniły osoby z Rady Decyzyjnej. Respondenci byli dosyć zgodni 

w ocenach, czego świadectwem jest fakt, że najniższa wskazana ocena wyniosła 4 zaś najwyższa 5. 

Średnia ocena w przypadku pozostałych organów była identyczna i wyniosła 4 punkty, warto jednak 

zwrócić uwagę, że o ile w kategorii Inne i Odmowa odpowiedzi respondenci wskazali ocenę 4 o tyle w 

kategorii Zarząd najniższa ocena wyniosła 3 zaś najwyższa 5. 
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Pytanie P6 

W kolejnym pytaniu poprosiliśmy, by respondenci na identycznej skali ocenili hasło Ludzie lasu. 

Najwyższą wskazaną oceną było 5, najniższą 3, średnia ocena wyniosła 4,5 zatem w konwencji 

„szkolnej” była by to ocena z pogranicza 5-/4+. Należy uznać, że jest to wysoka ocena i hasło podoba 

się członkom organów Partnerstwa. 

Pytanie P7 

W ramach badania poprosiliśmy respondentów o dokonanie oceny wszystkich organów Partnerstwa 

Borów Niemodlińskich. Oceny dokonywano podobnie jak w przypadku poprzednich pytań na 

„szkolnej” skali od 1 do 5. Respondenci najwyżej ocenili pracę biura, w którego przypadku średnia 

ocen wyniosła 4,5. W przypadku biura rozpiętość ocen wynosiła od 3 do 5. 

 Nieco niżej oceniona została Rada decyzyjna – było to średnio 4,17, jednak warto zauważyć, że 

równocześnie była to ocena z najniższym odchyleniem standardowym, co oznacza, że respondenci 

oceniając byli wyjątkowo zgodni. Respondenci oceniając Radę decyzyjną wskazywali tylko dwie 

oceny, 4 lub 5. 

Działalność komisji rewizyjnej została oceniona na średnio 3,64, przy czym respondenci wskazywali 

oceny z przedziału od 3 do 4. Ocena komisji rewizyjnej, pomimo że niższa niż dwu wcześniej 

wymienionych organów była dość jednorodna, a oceniający byli zgodni - była to ocena uzyskana przy 

drugim najniższym wyniku odchylenia standardowego. 

Respondenci najniżej ocenili działalność Zarządu, lecz jednocześnie ocena ta wywołała najwięcej 

emocji. Odchylenie standardowe było niemal czterokrotnie większe niż w najbardziej homogenicznej 

ocenie Rady decyzyjnej. W przypadku zarządu wskazywane były oceny z szerokiego zakresu od 2 do 

5, przy czym zdecydowana większość ocen mieściła się w przedziale od 2 do 4. 

Co ciekawe, radę decyzyjną i biuro oceniali wszyscy respondenci, zaś w przypadku zarządu i komisji 

rewizyjnej jeden z respondentów odmówił odpowiedzi. Ocena poszczególnych organów Partnerstwa 

Borów Niemodlińskich została przedstawiona na wykresie poniżej. 
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Ciekawe wyniki przynosi analiza oceny poszczególnych organów Partnerstwa ze względu na 

przynależność do jednego z organów. Najsurowiej oceniającymi były osoby należące do innych (poza 

radą decyzyjną i zarządem) organów Partnerstwa. Oceniły one zarząd i komisję rewizyjną na 3 zaś 

radę decyzyjną i biuro na 4. Osoba, która nie zdecydowała się na ujawnienie, w jakim organie działa 

najniżej, na 3, oceniła zarząd, nieco lepiej, na 4, komisję rewizyjną zaś rada decyzyjna i biuro zostały 

ocenione na 5. Członkowie zarządu i rady decyzyjnej oceniali organy Partnerstwa niemal identycznie, 

i tak w obu przypadkach zarząd został oceniony na 3,5 zaś komisja rewizyjna na 3,75. Rada decyzyjna 

w ocenie zarządu uzyskała 4, zaś sama oceniła się nieznaczne wyżej, na 4,2. Największa różnica 

pomiędzy oceną dokonywaną przez zarząd i radę decyzyjną dotyczyła biura, jego pracę zarząd ocenił 

na 4,25 zaś rada na 4,8. Warto zauważyć, że oceniając organy Partnerstwa zarząd wykazał się 

autokrytycyzmem, sobie przyznając najniższą ocenę. Całość danych prezentuje wykres poniżej.   
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Pytanie P8 

Pytanie P8 to prośba o wskazanie najskuteczniejszych zdaniem respondentów kanałów komunikacji z 

mieszkańcami terenów Partnerstwa Borów Niemodlińskich. W pytaniu udzielono 36 odpowiedzi, co 

oznacza, że każdy z 12 respondentów udzielił 3 odpowiedzi. Dziewięciu respondentów wskazało na 

lokalną prasę, 8 na partnerów instytucjonalnych, po 6 osób wskazało Internet i uczestnictwo w 

projektach. Po 3 respondentów wybrało szkolenia i inne osoby zaś tylko 1 respondent wskazał na 

radio. Celem pytania było porównanie kanałów komunikacji uważanych za najskuteczniejsze przez 

kierownictwo Partnerstwa z tymi, które jako najważniejsze były deklarowane przez mieszkańców. 

Porównując te dwa rankingi należy zauważyć, że zarówno jedna jak i druga grupa, jako najważniejsze 

źródło informacji wskazuje lokalną prasę. Zdecydowanie niedocenianym przez kierownictwo 

Partnerstwa kanałem informacji są osobiste kontakty z innymi osobami, które w badaniu 

mieszkańców zajęły drugie miejsce zaś w rankingu osób zarządzających zajęły odległą przedostatnią 

lokatę. Kanałem komunikacji zdecydowanie przecenianym przez osoby z organów Partnerstwa jest 

Internet będący na trzecim miejscu zestawienia. W przypadku badania z mieszkańcami znalazł się on 

na szarym końcu zestawienia z bardzo niską ilością wskazań. Jednocześnie należy zauważyć, że jest to 

najdynamiczniej rozwijający się i najbardziej perspektywiczny kanał komunikacji. Pomimo jego 

niewielkiego obecnie znaczenia, szczególnie w starszych grupach wiekowych, jest równocześnie 

bardzo często wykorzystywany przez osoby młodsze i bardziej aktywne. Wysoka pozycja Internetu na 

liście najważniejszych kanałów komunikacji może być efektem dostrzeżenia przez osoby kierujące 

Partnerstwem jego wagi i perspektyw rozwoju. 
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Pytanie P9 

W kolejnym pytaniu zapytaliśmy respondentów Czy Pana/i zdaniem działania Partnerstwa Borów 

Niemodlińskich powinny być szczególnie skierowane do mieszkańców z określonych grup wiekowych? 

Zdecydowana większość 75% respondentów uważa, że działania Partnerstwa Borów Niemodlińskich 

powinny być skierowane do wszystkich grup wiekowych jednakowo (było to 9 spośród 12 osób), zaś 

25% respondentów (3 osoby) zdecydowało się wskazać konkretne grupy, na których wg. ich opinii 

Partnerstwo powinno się skupić. Najczęściej wskazywanymi grupami, na których powinna się 

ogniskować działalność Partnerstwa to osoby młodsze w wieku 18 do 34 lat, te grupy wskazało 

wszystkich 3 respondentów wskazujących konkretne grupy. Niemal 17% respondentów (2 osoby) 

wskazało, jako grupę, do której należy szczególnie kierować aktywność stowarzyszenia, osoby starsze 

– powyżej 65 roku życia. Jeden z respondentów wskazał również, jako cel działań PBN, grupę 

mieszkańców w wieku przedemerytalnym, pomiędzy 55 a 64 rokiem życia. Rozkład odpowiedzi na to 

pytanie przedstawia wykres poniżej. Należy zauważyć, że przekonanie osób zasiadających w organach 

Partnerstwa, o konieczności równomiernego rozłożenia działań we wszystkich grupach wiekowych, 

stoi w sprzeczności z wynikami badania zrealizowanego na mieszkańcach, w którym ujawnił się 

deficyt działań skierowanych do najmłodszych (18 – 24) i najstarszych (65+) mieszkańców. 
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działalność, możliwość anonimowej oceny poszczególnych obszarów aktywności, a także wyrażenie 

opinii dotyczącej przyszłości Partnerstwa będzie się cieszyło zdecydowanie większym powodzeniem i 

w badaniu wezmą udział wszyscy zaproszeni respondenci. 
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