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WSTĘP
Badanie lokalnej opinii publicznej mieszkańców LEZNA poświęcone
podziałowi budżetu miasta, sposobem obchodzenia jubileuszu 450- lecia, ocenom
problemów miasta i kierunków jego rozwoju przeprowadziła Agencja Badania
Rynku i Opinii Publicznej ANKIETER na zlecenie Urzędu Miejskiego w Lesznie.
Badanie odbywało się we wrześniu 1995 roku. Przeprowadzone je na
próbie losowej pełnoletnich mieszkańców miasta wylosowanej z systemu PESEL.
Przeprowadzono 613 wywiadów. Do analizy zaklasyfikowano 595 wywiady. Na
wysoki stopień realizacji próby wpływ miał bez wątpienia list do wylosowanych
respondentów sygnowany przez władze miasta. Próba jest wystarczająco duża i
zbliżona do faktycznego składu społeczności leszczynian, aby można było na jej
podstawie wnioskować zarówno o opiniach ogółu mieszkańców, jak i o opiniach
poszczególnych grup społecznych.
Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch części. Pierwszą stanowiły
pytania tzw. „ zamknięte”, tzn. takie na które respondenci odpowiadali wybierając
zgodną z ich pezkonaniami odpowiedź spośród kilku lub kilkunastu
zamieszczonych w kwestionariuszu. Odpowiedzi na te pytania zostały
wprowadzone do komputera i poddane analizie statystycznej. Dodać należy, że
przed właściwymi badaniami kwestionariusz został poddany tzw. „ pilotażowi”,
tzw. występujące w nich pytania zostały przetestowane pod katem ich
zrozumiałości i pod względem ich zgodności z problemem badania na mniejszej
próbie respondentów.
Druga część kwestionariusza stanowiły tzw. pytania „ otwarte”, czyli takie
na które badani sami udzielali wyczerpujących dowolnych wypowiedzi.
Odpowiedzi na te pytania zostały poddane analizie typologicznej.
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Podsumowanie
1. 42 % badanych leszczynian uważa, że więcej niż dotychczas pieniędzy z
budżetu miejskiego należy przeznaczać na inwestycję, 35%, że tyle ile
dotychczas, a 17%, że mniej.
2. Częściej za zwiększeniem wydatków inwestycyjnych opowiadają się lepiej
wykształceni, zamożniejsi, mieszkający dłużej w Lesznie, mężczyźni.
Zmniejszenie tych wydatków na rzecz funkcjonowania instytucji i świadczeń
wybiera więcej rencistów i emerytów, bezrobotnych i kobiet.
3. Około ¾ badanych za najważniejsze inwestycje uważa oczyszczalnię ścieków,
drogi oraz zakład utylizacji śmieci.
4. Najważniejsze dziedziny w opinii większości badanych na które należy
przeznaczać pieniądze z budżetu miasta to tworzenie nowych miejsc pracy
/dziedzina wybierana łącznie najczęściej/ oraz ekologia i ochrona środowiska
/wymieniana najczęściej na pierwszym miejscu/. Około połowy mieszkańców
wskazuje także na oświatę, opiekę społeczną i czystość miasta, jako na
ważne dziedziny.
5. Zahamowanie bezrobocia i stworzenie nowych miejsc pracy to obok
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i obrony przed przestępczością także
najważniejszy problem mieszkańców. Jedyną z tych dwóch za najważniejszą
uznaje co czwarty leszczynian. Ważne kwestie to także poprawa działania
służby zdrowia, oświaty, sieci telefonicznej, dostosowanie ulic i budynków
miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych, zatrzymanie niszczenia
środowiska naturalnego.
6. Najmniej ważne problemy w opinii mieszkańców to budowa nowych osiedli i
bloków i rozwój handlu i usług.
7. Wg. mieszkańców najmocniejsze strony Leszna to położenie geograficzne,
bliskość dużych ośrodków miejskich, stopień zaawansowania reform
gospodarczych, działanie władz miejskich, handel i wielkość miasta.
8. Najsłabsze strony Leszna to służba zdrowia, wysokość kosztów utrzymania,
bezpieczeństwo mieszkańców, przemysł i budownictwo mieszkaniowe.
9. Najbardziej mieszkańcom podoba się w mieście basen „Akwawit” /aż 304
osoby wymieniły go spontanicznie/. Instytucja ta stała się w przeciągu kilku lat
najważniejszym symbolem miasta, jego wizytówką. Zieleń, czystość,
odnowione centrum, handel i usługi to inne ważne powody do dumy z
mieszkania w Lesznie
10. Najbardziej mieszkańcom dokucza brak bezpieczeństwa /przestępczość/ oraz
dziurawe drogi. Niezadowolenie budzi także służba zdrowia, istnienie
bezrobocia, niedokończone inwestycje, brak zorganizowania młodzieży
wolnego czasu.
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11. Najbardziej podzielone są opinie leszczynian o przyszłość miasta. Co piaty
mieszkaniec za najbardziej korzystny uważa przemysłowy kierunek rozwoju.
Ale prawie połowa badanych ten właśnie kierunek odrzuca. „Netto” najczęściej
wskazują leszczynianie na handlowo- gospodarczy kierunek rozwoju miasta.
Osoby mniej wykształcone i starsze częściej opowiadają się za tradycyjnym,
przemysłowym kierunkiem rozwoju. Młodsi lepiej wykształceni chcą częściej,
aby było ośrodkiem handlowo- gospodarczym. Wielu mieszkańców dopomina
się także o odpowiednie miejsce szkolenia i rekreacji w Lesznie przyszłości.
12. Praca dla wszystkich, mieszkania dla wszystkich, dobrobyt mieszkańców,
niezatrute środowisko naturalne, niska przestępczość i sprawna policja, wiele
możliwości rekreacyjnych, wyższe uczelnie i bogate życie kulturalne to
najczęściej występujące marzenia leszczynian o przyszłość.
13. Najwięcej leszczynian opowiada się za uczczeniem 450-lecia nadania Lesznu
praw miejskich przez urządzenie festynów, organizację imprez kulturalnych i
sportowych. Mniej osób podkreśla konieczność oszczędności lub
pragmatycznie dostrzega w rocznicy możliwość ukończenia przewlekających
się inwestycji
14. 43% leszczynian mieszka w Lesznie od urodzenia, co czwarty przyjechał tu,
ale mieszka dłużej niż 20 lat, co piaty dłużej niż 10 lat. Jedynie co 8 mieszka w
Lesznie krócej niż 10 lat.
15. Niemal wszystkie gospodarstwa domowe w Lesznie posiadają telewizory
kolorowe i lodówki. ¾ ma także pralkę automatyczną i video, połowa telewizję
satelitarną i telefon. Co trzecie gospodarstwo dysponuje samochodem
krajowym lub z byłego RWPG, a co czwarte samochodem zachodnim. Po
jednej czwartej rodzin zamieszkuje we własnym domu. Co piąte gospodarstwo
ma komputer, co szóste odtwarzacz CD, co jedenaste kuchenkę mikrofalową.
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1. OPINIE O PODZIALE BUDŻETU MIASTA
TAB. 1

PIA. JAK POWINIEN BYĆ DZIELONY BUDŻET MIASTA?

SPOSÓB PODZIAŁU BUDŻETU

% badanych
42

Większa część powinna być przeznaczana na inwestycje, mniejsza na
Funkcjonowanie instytucji, usług i świadczeń.
tak jak dotychczas
większa część powinna być przeznaczana na funkcjonowanie instytucji,
usług i świadczeń, mniejsza na inwestycje

35
17

Trudno powiedzieć

6

Za przeznaczeniem większej kwoty na inwestycje są częściej przedstawiciele kadry
Kierowniczej i inteligencji, prywatni przedsiębiorcy, mężczyźni, osoby z wykształceniem

ponadpodstawowym, mający dochód na głowę powyżej 2 mln. zł. Na głowę, mieszkający
powyżej 10 lat w Lesznie. Za utrzymaniem obecnego stanu odpowiadają się częściej
robotnicy niewykwalifikowani, zarabiający poniżej 2 mln. zł. na głowę, a za przeznaczeniem
większej części na funkcjonowanie instytucji, usług i świadczeń emeryci i renciści,
bezrobotni, kobiety. Wiek nie różnicuje badanych leszczynian w tej kwestii.

TAB. 2

PIB. PREFEROWANE INWESTYCJE

% badanych
inwestycja
1) oczyszczalnia
2) budowa i remonty
dróg

Razem
88
81

I miejsce
37
18

II miejsce
23
8

III miejsce
13
12

IV miejsce
9
18

V miejsce
5
25

3) zakład utylizacji
4) sieć kanalizacyjna
5) kotłownia Zatorze
6) trasa wiadukt-Aleja
7) renowacja ratusza
8) ścieżki rowerowe
9) uzbrojenie terenów
10) parkingi, garaże
11) sieć gazowa

69
47
39
34
34
29
29
26
24

5
3
3
16
4
9
2
1
2

28
7
9
4
6
8
2
4
4

18
15
12
3
6
4
6
4
6

11
13
8
5
10
4
8
10
6

5
10
6
6
9
5
11
8
7

6

Mężczyzna częściej od kobiet uznają za ważne inwestycje budowę trasy i oczyszczalni
ścieków, kobiety częściej za ważne uznają budowę i remonty dróg. Kierownicy i inteligencja
częściej wskazują za budowę trasy, robotnicy niewykfalikowani, bezrobotni i gospodynie
domowe na budowę ścieżek rowerowych, robotnicy niewykfalikowani, renciści i emeryci oraz
uczniowie i studenci częściej wskazują na budowę i remonty dróg., 70 latki a budowę
oczyszczalni ścieków, 20 i 30 latki częściej wybierają ścieżki rowerowe.

TAB. 3

PIC. PREFEROWANE DZIEDZINY

% badanych
Dziedziny
1) nowe miejsca pracy
2) ekologia, ochrona środowiska
3) oświata
4) opieka społeczna
5) poprawa czystości miasta
6) remonty budynków
7) mieszkania komunalne
8) wspieranie instytucji
Pozarządowych

RAZEM
82
68
50
47
46
34
28
26

I miejsce
18
41
5
6
10
2
2
3

II miejsce
18
7
7
13
21
5
5
3

III miejsce
26
7
10
11
6
11
7
3

IV miejsce
15
5
12
11
6
11
5

V miejsc
6
8
15
7
4
3
4
10

9) rozwój kultury
10) imprezy i obiekty sport- rekreac.
11) komunikacja miejska
12) zieleń miejska
13) promocja Leszna
14) poprawa warunków obsługi w UM

23
23
20
18
17
9

3
2
6
1
1
1

6
5
6
2
2
1

3
6
2
4
2
1

6
5
3
4
5
2

6
5
3
7
7
4

Mężczyźni częściej za priorytet budżetowy uznają ekologię, kobiety zaś oświatę. Osoby
bardziej wykształcone częściej zwracają uwagę na ekologie oraz na wspieranie instytucji
pozarządowych, mniej wykształceni na czystość miasta. Niepracujący częściej wskazują na
potrzebę nowych miejsc pracy. Osoby o średnich dochodach przywiązują większą wagę do
ekologii, najbiedniejsi do opieki społecznej.
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II. NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY MIASTA
TAB 4. P2. NAJWAZNIEJSZE PROBLEMY MIASTA

% badanych
NAJWAŻ
NIEJSZY

WAZNY

NAJMNIEJ
WAZNY

P2B
24

SUMA P2A
70

SUMA P2C
2

2) obrona obywateli przed przestępczością
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na
ulicy i w domu

23

62

3

3) poprawa służby zdrowia
4) podniesienie poziomu i warunków nauki
w szkołach podstawowych i średnich

10
8

39
30

29
9

5) usprawnienie komunikacji publicznej
więcej szybszych, punktualnie jeżdżących
I wygodnych autobusów

6

11

22

6) zapewnienie opieki socjalnej ludziom ubogim
7) dostosowanie ulic i budynków publicznych do
potrzeb ludzi niepełnosprawnych, inwalidów

5
4

12
30

23
2

8) zatrzymanie niszczenia środowiska
Naturalnego, poprawa czystości powietrza

3

32

3

9) poprawa estetyki miasta, remonty i renowacje
kamienic i ulic itp.

3

24

9

10) ściągnięcie do miasta zagranicznego
kapitału na budowę nowych inwestycji

3

19

18

11) stworzenie młodzieży warunków do
kulturalnego i zdrowego spędzania czasu

3

27

6

12)poprawa warunków komunikacji indywidualnej
więcej miejsc parkingowych, lepsze drogi

2

26

9

13)zwiększenie wpływu mieszkańców
miasta na decyzje władz

2

16

16

14)przekazanie przez rząd więcej władzy
samorządowi miejskiemu

2

11

12

15)usprawnienie i poszerzenie sieci telefonicznej
16)budowa nowych osiedli bloków
17)rozwój instytucji kulturalnych
18)powstanie nowych obiektów
rekreacyjnych, parków, basenów

2
2
1
1

42
4
15
11

1
34
14
25

19)rozwój handlu i usług
20)budowa nowych osiedli domków
jednorodzinnych

1
1

8
13

37
12

21)otwarcie Leszna na świat, rozbudowa lotniska

1

9

29

PROBLEM

1) zahamowanie bezrobocia,
Stworzenie nowych miejsc pracy

8

Dla mężczyzn ważniejsza jest obrona przed przestępczością, poprawa warunków
komunikacji indywidualnej, dla kobiet zahamowanie bezrobocia i poprawa działania służby
zdrowia. Dla osób lepiej wykształconych bardziej istotne jest podniesienie poziomu nauki w
szkołach, stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu. Starsi częściej kładą nacisk
na obronę przed przestępczością, osoby w średnim wieku na zwiększenie pomocy socjalnej,
młodsi na zmniejszenie bezrobocia.

9

III. MOCNE I SŁABE STRONY LESZNA
TAB. 5

P.3 SŁABE I MOCNE STRONY LESZNA

CECHA MIASTA

ŚREDNIA
ARYTME
TYCZNA

1) położenie geograficzne
2) bliskość dużych ośrodków miejskich /Poznań, Wrocław/
3) zaawansowanie reform gospodarczych
4) działanie władz miejskich
5) handel
6) wielkość miasta
7) bliskość atrakcyjnych terenów rekreacyjnych
8) cechy leszczynian
9) komunikacja miejska
10) układ dzielnic, osiedli, ulic
11) połączenia komunikacyjne z innymi miastami w kraju i za
granicą

4.3
4.2
4.2
4.1
4.1
4.1
4.0
4.0
4.0
4.0
3.9

12)czystość i porządek
13
13) nauka i oświata
14) sport i rekreacja
15) środowisko naturalne
16) budownictwo mieszkaniowe
17) kultura
18) przemysł
19) bezpieczeństwo mieszkańców
20) koszty utrzymania
21) służba zdrowia

3.7
3.7
3.7
3.6
3.4
3.3
3.3
3.2
3.2
3.2
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IV. POWODY SATYSFAKCJI Z ŻYCIA W LESZNIE
PYT.5 Proszę chwilę się zastanowić i powiedzieć co najbardziej się Panu/i w Lesznie
podoba, z czego jest Pan/i zadowolony/a ?
Pytanie to miało charakter otwarty, tzn. badani nie wybierali jednej czy kilku odpowiedzi z
gotowej listy, lecz odpowiadali samodzielnie. Odpowiedzi te zostały ujęte w pewne typy.
Obok zamieszczono cyfrę/liczba bezwzględna/ pokazująca ile takich wypowiedzi padło.





































piękny basen Akwawitu
dużo zieleni i miejsc spacerowych
czyste i ładne miasto
dobrze rozwinięty handel i usługi
naprawione drogi i chodniki, nowa kostka
spokojne, bezpieczne miasto
piękny hotel
korzystne położenie, piękne położenie
odpowiednia wielkość miasta
nowe osiedla
ścieżki rowerowe
władze miejskie
ładne lotnisko, ciekawe imprezy lotnicze
sprawna komunikacja miejska
dużo obiektów rekreacyjnych i sportowych
czyste środowisko
obwodnica
tor żużlowy, imprezy żużlowe
imprezy kulturalne
dobre szkoły
gospodarność, zaradność mieszkańców
brak wielkiego przemysłu
oczyszczalnia ścieków
nowy, ładny ośrodek zdrowia
nowe ujęcie wody
większe możliwości znalezienia pracy
gazyfikacja miasta
ładna hala sportowa
ładne mieszkania
architektura
telewizja kablowa
wymiana starej infrastruktury
ograniczenie ruchu samochodowego w centrum
życzliwość mieszkańców
ośrodek w Boszkowie
nowy szpital, choć niedokończony

304
171
171640
145
84
81
73
70
66
65
46
44
42
40
34
33
26
23
20
17
13
13
12
12
11
10
10
10
9
9
8
7
7
6
6
5
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dobre oznakowanie ulic
wiadukt
dworzec PKP
lodowisko

5
5
3
2

Przykłady wypowiedzi :
 „ Podoba mi się, że jest dobrze rozwinięta gospodarność, wszyscy dbają o swoje,
ale także o innych. Dobrze rozwiniętą kultura, sama zabudowa Leszna, piękny
rynek, ratusz, ośrodek sportowy w postaci pływalni, przepięknego hotelu.”/
emerytka, w. średnie zawodowe, 63 lata/
 „ Dużo ośrodków rekreacyjnych. Jest park 1000- lecia, są lasy i porobione drogi dla
rowerów ” /bezrobotny 18 lat/
 „ Z turystyki, Np. Niemcy, którzy chwalą Leszno jako ośródek dorównujący miastom
niemieckim. Dużo zieleni. To, że ludzie chcą pracować i umieją pracować. Wielkość
miasta. „/ w. średnie zawodowe, 41 lat./
 „ Zadowolony jestem z tego, że na razie mam z czego żyć, że z biedą, ale jakoś
wiąże koniec z końcem /robotnik niewykfalikowany, 25 lat/
 „ Dużo szkól podstawowych o wysokim poziomie nauczania. Dzieci mają dość
dobrze zorganizowany plan pozalekcyjny. Ładnie wygląda rynek.” /robotnik, w.
podstawowe, 38 lat/
 „ Podoba mi się Aleja Konstytucji 3 Maja. Jest tam bardzo ładnie. Podoba mi się też
stadion i lotnisko. Jest w mieście dużo zieleni, podoba ki się centrum miasta, które
niedawno zostało odnowione.” / pracownica fizyczno-umysłowa, w. podstawowe,
odmowa podania wieku/
 „ Podoba mi się brak przemysłu, dlatego, że nie ma dużo ludności napływowej, a
przede wszystkim środowisko jest mało zdewastowane.” /mężczyzna, w. wyższe,32
lata/
 „Najbardziej podoba mi się nowa powierzchnia chodnikowa, dużo zieleni, estetyka
sklepów, odnawianie kamienic, to, że władze miejskie dbają o kontakty z
zagranicznymi gminami” /kobieta, w. wyższe, 49 lat/
 „ W Lesznie najbardziej podoba mi się schludność Miasta i to , żę wbrew pozorom
jest bardzo bezpieczne. Ładne nawierzchnie chodnikowe, remont ratusza /
reprezentacyjna wizytówka miasta/. Basen plus hotel, a co za tym idzie dobra
reklama dla miasta, kojarzą przez pływalnie istnienie Leszna.” /kobieta,38 lat, w .
wyższe/
 „ Zadowolona jestem ze sklepów. Zaopatrzenie jest dobre, ale ja nie mam pieniędzy
na zakupy.” /pracownica fizyczno- umysłowa, w .zasadnicze zawodowe, 32 lat/
 „Ładny basen, wiadukt, targowisko (ale daleko położone). Śródmieście jest zadbane
i coraz ładniejsze” /mężczyzna, w. wyższe, 49 lat/
 „Miasto ładne, zadbane, przyjemnie się mieszka. Dobry handel i połączenie z innymi
miastami” /pracownica fizyczno- umysłowa, w. średnie zawodowe, 21 lat/
 „Wszędzie można dojść, jest to bardzo wygodne. Są możliwości kształcenia dzieci
pod względem sportowym. Rozwinięta sieć handlowa, to jest wygodne. Dobre
położenie Leszna. Dobra sieć komunikacyjna. Ładne drogi wyjazdowe z Leszna” /
kobieta, w. wyższe, 34 lata/
 „Leszno nie jest miastem dużym. Jest dobrze położone geograficznie. Jest dużo
zieleni. Nie jest tak tragicznie z bezrobociem. Wokół jest dużo jezior. Można
niedaleko Leszna wypocząć, tym bardziej, że jeziora są czyste”. /księgowa, w.
ogólnokształcące, 47 lat/
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V. POWODY NIEADOWOLENIA Z MIESZKANIA W LESZNIE

Pyt. 6 A co najbardziej się Panu/i w Lesznie nie podoba, z czego jest Pan/i najbardziej
niezadowolony/a?
 Brak poczucia bezpieczeństwa, zła praca policji, chuligani, pijacy
 dziurawe drogi
 zła działalność służby zdrowia
 bezrobocie
 niedokończone inwestycje /ratusz, szpital, wiadukt/
 mało rozrywek dla młodzieży
 zły stan dzielnic peryferyjnych
 brud
 rozkopane drogi
 brak placów zabaw
 dużo zaniedbanych domów i kamienic
 odpłatność za parkingi
 brak czystej wody w kranie
 zła praca komunikacji miejskiej
 niedokończony basen przy SP nr.4
 zbyt drogie czynsze
 urzędnicy, biurokracja
 zła praca szkół, dwuzmianowość
 brak mieszkań
 zbyt duży ruch samochodowy, przejazd przez miasto
 psie odchody na ulicach
 zła praca straży miejskiej
 zła praca Urzędu ds. Zatrudnienia
 zła sytuacja na zielonym rynku
 brak oświetlenia ulic
 mało zieleni
 brak udogodnień dla niepełnosprawnych
 mało klubokawiarni
 mało miejsc parkingowych
 mało szkół podstawowych
 brak działań proekologicznych
 ubogie życie kulturalne
 miasto szare
 za mało pieniędzy na turystykę
 problemy z telefonami
 niska kultura mieszkańców
 brak kanalizacji
 zła ocena władz miejskich
 pływalnia za droga
 zaniedbana zieleń

177
174
71
66
59
48
45
40
36
36
34
34
34
33
32
29
27
26
26
21
20
19
19
17
16
13
13
13
12
9
9
8
8
8
7
7
6
6
6
5
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dbałość tylko o front kamienicy
zbyt dużo wydatków na kostkę brukową
zła lokalizacja oczyszczalni ścieków
zbyt kosztowne remonty Urzędu
małomiasteczkowość Leszna
mało telefonów

4
4
3
3
2
1

Przykłady wypowiedzi:
 „Stan dróg w mieście i dróg dojazdowych. Zła woda na Osiedlu.” /bezrobotny,
zasadnicze zawodowe, 38 lat/
 „ Brak sali gimnastycznej w PS nr. 13, przeładowanie szkoły, chodzenie dzieci po
południu do szkoły.” / prywatny przedsiębiorca, w. średnie ogólnokształcące, 40 lat/
 „Nieutwardzona droga, zbyt dużo zakładów pracy, które smrodzą” /robotnica, w.
podstawowe,48 lat/
 „Mało jest ośrodków kulturalnych w Lesznie, mało rozrywek. Brakuje szkół wyższych
o wyższym profilu. W mieście jest dużo młodzieży, która niestety musi wyjeżdżać
poza granice miasta aby się dalej uczyć” /bezrobotny, w. średnie zawodowe, 24 lata/
 „Brak życia kulturalnego, ośrodków, gdzie młodzież mogłaby się spotkać przy
muzyce, poezji. Brak szkoły do tańca, teatru. Stan dróg, oczyszczalnia ścieków.
Powinien być zakaz zbyt szybkiej jazdy po ulicach nieutwardzonych” /rencistka, w.
wyższe, 51 lat/
 „Leszno jest miastem brudnym. Jest zaśmiecone niedopałkami. Brakuje czystości”
/pracownik umysłowy, średnie zawodowe, 56 lat/
 „Najbardziej jestem niezadowolony z budowy szpitala wojewódzkiego, co trwa 16 lat,
a szpitale są przepełnione i źle rozlokowane. Sport- należy zorganizować więcej
imprez. Także imprezy kulturalnych, jakiś występów, bo Leszno zamiera. Szkoły są
małe i przez to zaludnione. Władze miasta powinny zwrócić uwagę na patologię:
narkomanię, alkoholizm. Policja jest bezradna na chuligaństwo i wieczorami aż strach
chodzić”. /robotnik wykwalifikowany,42 lata/
 „ Zbyt wysokie koszty utrzymania. Zwiększyć uwagę policji na wandalizm i młodzież.
Fatalny stan dróg, niedokończony basen przy SP nr. 7. Zbyt wysokie ceny za parking,
zła rozpiętość czasowa. Brak oświetlenia na niektórych częściach miasta( Lipowa,
Kościelna). Małe ulice w centrum”. /robotnik niewykwalifikowany, w. podstawowe, 28
lat/
 „1. Ulica przy której mieszkam. 2. brak pływalni budowanej przez oświatę. 3. stara
część miasta od podwórza. Nikt tam nie nakazuje dbania o zaplecze
posesji.”/bezrobotny, w. zasadnicze zawodowe, 21 lat./
 „ Zaniedbane ZOO. Brak masowych imprez kulturalnych, brak teatru. Brak reklamy
kina, niewiadomo co jest do obejrzenia. Płatne parkingi. Zła jakość dróg, za mało
parkingów. Zła służba zdrowia.”/ pracownik fizyczno- umysłowy, w. średnie
zawodowe, 37 lat/
 „Stan bezpieczeństwa ludności na ulicach przy rynku. Policjanci patronujący nie
potrafią doprowadzić awanturujących się do porządku. Czasami przechodzą
obojętnie i w ogóle nie zwracają uwagi.” / rencistka, w. średnie zawodowe, 32 lata/
 „ Na ulicach brak patroli i straży miejskiej, szczególnie w nocy. Ludzie bezrobotni
przyjmujący zasiłek powinni pracować na rzecz miasta- prace porządkowe w parku i
na ulicach, żeby nie brali pieniędzy za darmo. Zły rozdział pieniędzy opiece
społecznej, więcej dla ludzi starszych, którzy już nie mogą pracować.” / gospodyni
domowa, w. zasadnicze zawodowe, 49,lat/

14

VI. PREFEROWANE KIERUNKI ROZWOJU

TAB. 6

P4. KIERUNKI ROZWOJU LESZNA

KIEUNEK
/OŚRODEK

NAJWAZNIEJSZY
P4B

% badanych
WAŻNY
NAJMNIEJ WAŻNY
Suma P4A
Suma P4C

1) przemysłowy
2) handlowy

20
19

29
43

47
9

3) gospodarczy
4) kulturalny
5) rekreacyjny
6) szkolnictwa
7) komunikacyjny
8) sportów lotniczych
9) turystyczny
10) politycznoAdministracyjny

19
18
15
11
3
3
2
1

43
25
47
38
13
12
25
14

14
8
46
6
24
23
16
59

11) religijny

1

2

71

Kobiety zdecydowanie częściej /16%/ uznają szkolnictwo za najważniejszy kierunek rozwoju
miasta niż mężczyźni /4%/. 29 osób z wykształceniem podstawowym, 25 % z zawodowym,
23% z ogólnokształcącym i jedynie 5% z wykształceniem wyższym opowiada się za
przemysłowym kierunkiem rozwoju miasta. Odwrotnie ma się sprawa z kierunkiem
handlowym rozwoju. Ma on znikome poparcie osób z wykształceniem podstawowym i
znaczne we wszystkich pozostałych kategoriach wykształcenia. Gospodarczy/ bankowogiełdowy kierunek rozwoju spotyka się z najwyższą aprobatą u leszczynian z wykształceniem
pomaturalnym i wyższym. Osoby z wykształceniem zawodowym i częściej od innych pragną
aby Leszno stało się ośrodkiem rekreacyjnym. Przemysłowy kierunek rozwoju miasta
odpowiada najbardziej robotnikom, szczególnie niewykwalifikowanym /36%/, najmniej
inteligencji kadrze kierowniczej /7%/ oraz prywatnym przedsiębiorcom /10%/ ponad 1/3 tych
trzech ostatnich kategorii opowiada się natomiast za Lesznem jako ośrodkiem
gospodarczym. Przemysłowy kierunek rozwoju miasta popiera jedynie 4% uczniów i
studentów, ale 27% rencistów i emerytów. Gospodynie domowe i robotnicy częściej
akceptują rekreacyjną przyszłość miasta. Osoby o wyższych dochodach częściej odrzucały
przemysłowy i aprobowały handlowy i gospodarczy kierunek rozwoju, podobnie osoby
młodsze.
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VII. LESZNO W ROKU 2010
Pyt. 7 Proszę teraz pomyśleć o przyszłości, na przykład 2010. W ciągu tych kilkunastu
lat zmieni się świat, zmieni się Polska. Wiele zmian dokona sie także w Lesznie.
Proszę w paru zdaniach opowiedzieć, jakie powinno być w roku 2010Leszno Pana/i
marzeń..., w jakim Lesznie chciał/a/by Pan/i, aby mieszkały Pana/i dzieci, wnuki, gdzie i
jak powinny pracować, z czego powinny się utrzymywać, gdzie i jak mieszkać, gdzie i
jak spędzać czas wolny.




duża ilość miejsc pracy, brak bezrobocia
dużo zieleni, terenów spacerowych
dużo mieszkań, dzieci i rodzice mieszkają oddzielnie
dobrze działające szkolnictwo

253
160
155























miasto ekologiczne, czyste powietrze, filtry na kominach
miasto bezpieczne
czyste miasto
rozwinięty ośrodek gospodarczy
ośrodek kultury
bogate miasto, bogaci mieszkańcy
boiska, kort itp.
przewaga budownictwa jednorodzinnego
piękne miasto
nowe rozwiązania komunikacyjne: obwodnica, parkingi
sprawna służba zdrowia
dobre drogi
ośrodek rekreacji
wyższe uczelnie
zagospodarowanie okolic i jeziora
dużo małych prywatnych firm
teatry w mieście
więcej kawiarni i restauracji
prawdziwa oczyszczalnia ścieków
dobrze zorganizowana komunikacja miejska
dużo placów zabaw
centrum przemysłu rolno - spożywczego












nowe ujęcia wody pitnej
brak problemów z telefonami
centrum bez ruchu samochodów
centra handlowe
miasto otwarte na Zachód
miasto średniej wielkości
dobre oświetlenie ulic
zdrowe materiały budowlane
udogodnienie dla niepełnosprawnych
dobrze zorganizowany czas i wypoczynek młodzieży

134
106
106
106
92
86
78
70
66
64
49
47
46
41
38
36
28
28
25
24
23
21
17
14
13
12
12
8
8
8
8
7
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kompletna infrastruktura
niższe ceny biletów na basen
utylizacja śmieci

7
6
4

Przykłady wypowiedzi:
 „Nowe miejsca pracy dla naszej młodzieży. Średnie zakłady pracy, duże nie, bo
zanieczyszczają środowisko. Małe nie bo dużo kosztują, a mało ludzi zatrudniają.
Rozwój w kierunku turystycznym, zadbać o czystość wód, zbudować porządną
oczyszczalnię, to co istnieje rozwijać. Budować i powiększać bazę turystyczną, żeby
było gdzie wypoczywać. Więcej parków, dla dzieci place zabaw, szczególnie w
starszej części miasta. Więcej żłobków, lepiej wyposażone, skomputeryzowane
szkoły. Rozwój budownictwa komunalnego- najszybciej do zdobycia mieszkanie.
Większe schronisko dla zwierząt”./robotnica wykwalifikowana, w. zasadnicze
zwodowi, 43 lata//
 „Dzieci w kierunkach, których się uczą. Powinny spędzać czas wolny poza Lesznem,
nad morzem, powinno je na to stać. Miasto powinno być czyste i spokojne. Żeby
człowiek nie bał się wieczorem wychodzić. Powinna być sieć usług tak
rozmieszczona, aby nie było trzeba było jeździć po całym mieście” /rencistka, w.
zasadnicze zawodowe,41 lat/
 „W czystym, zielonym, zasobnym i bogatym. Gdzie nie byłoby bezrobotnych.”/
rencistka, w. podstawowe,51 lat./
 „Chciałabym, żeby wszystko uległo polepszeniu. Zarówno możliwości podjęcia
dobrze płatnej pracy, wyższe zarobki, możliwości zakupu mieszkania. Więcej
ośrodków i imprez” /pracownik umysłowy, w. ogólnokształcące,56 lat/
 „W mieście czystym ekologicznie. W mieście średnich interesów, gdyż nie ma szans
na wielkie, gdy w pobliżu ą dwa duże ośrodki, Poznań Wrocław”/ mężczyzna, w.
wyższe,39 lat/
 „Każdy powinien mieć pracę i z niej się utrzymywać. Niezależnie czy skończył szkole
czy nie. Ludzie powinni mieszkać godziwie, wypełniać wolny czas wycieczkami,
koloniami, wakacjami. W tej chwili tego nie ma, bo nie ma pieniędzy.” /pracownica
fizyczno-umysłowa, w. ogólnokształcące,43 lata/
 „Zmodernizowane nowoczesne autobusy komunikacji miejskiej. Zlikwidowanie
całkowicie bezrobocie. Ludzie życzliwi, uśmiechnięci, a nie tylko goniący za
pieniędzmi. Dużo parków, ośrodków sportowo-rekreacyjnych, wytyczone miejsca do
jazdy rowerem. Rynek i okolice całkowicie bez samochodów. Dzieci w szkołach
uczące się z chęcią i bezstresowo”./ pracownica umysłowa, w. ogólnokształcące,26
lat./
 „Dużo zieleni, mało spalin i samochodów, cisza, spokój. Zakłady pracy wyposażone
dobrze w sprzęt specjalistyczny .Bezpłatna rehabilitacja dla osób starszych.
Rehabilitant przyjeżdża do pacjenta. Przychodnie i szpitale wyposażone we wszystko
od tabletek przeciwbólowych, po sprzęt specjalistyczny.”/ bezrobotny, w. wyzsze,43
lata/
 „ Dzieci powinny uczęszczać do dobrze wyposażonych szkól, tak podstawowych jak i
średnich. Powinny uczęszczać też do filii szkół wyższych w Lesznie, aby zmniejszyć
koszty utrzymania na studiach. Powinny istnieć dużo klubów młodzieżowych, co
zmniejszyłoby przestępczość wśród młodzieży.” /pracownica fizyczno-umysłowa, w.
średnie zawodowe.,32 lata/
 „Rozwój nowoczesnego przemysłu, który zapewni miejsca pracy .Żeby w mieście
bliżej było centrum rekreacyjne, sztuczne jezioro, żeby nie trzeba było jeździć 20 km
Na wypoczynek. Rozwój przemysłu żeby zapewnił dobre zarobki , żeby umożliwiło to
wykupienie mieszkania w bloku lub własnego domku. Szkoły powinny być
wyposażone lepiej w sportowe i dydaktyczne pomoce naukowe. Powinno być więcej
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szkół i bardziej zróżnicowane profile”. /pracownik fizyczno- umysłowy ,w . zasadnicze
zawodowe, 38 lat./

VII. OPINIE O OBCHODACH ROCZNICY NADANIA PRAW
MIEJSKICH
Pyt. 8 Za dwa dni będziemy obchodzili 450- lecie Leszna. W jaki sposób wg. Pana/i
należałoby uczcić tą rocznicę.































festyn w różnych miejscach miasta
różne imprezy kulturalne
pokazy sportowe, zawody
skromne obchody w trudnych czasach
wykończyć ciągnące się latami inwestycje, Np. ratusz, szpital
służące wszystkim inwestycje i remonty
koncerty, zabawy, konkursy, dyskoteki
tydzień kultury Leszna
jarmark
pokazać historię i tradycję miasta
okazja do promocji, zaprosić ważne osoby, media
blok imprez w TV lokalnej
wydać książkę o Lesznie
tylko nie pomnik
darmowa zupa, piwo, basen
pieniądze przeznaczyć lepiej na biednych
pokaz sztucznych ogni
loteria fantowa na rzecz miasta i ubogich
imprezy sponsorowane przez leszczyńskie firmy i instytucje
pomnik
jest mi to obojętne
pokazać dorobek i wizję przyszłości
wystawa osiągnąć mieszkańców i władz
tablica pamiątkowa
nowe inwestycje dające miejsca pracy
pokazy hodowlane
pamiątki dla najstarszych mieszkańców Leszna
przypomnieć o zasłużonych dla miasta obywatelach
aukcja dzieł sztuki
wyremontować ulicę i nadać jej nazwę 450- lecia

202
189
86
81
72
58
57
56
32
32
30
18
15
11
10
9
9
9
8
7
6
5
5
3
2
2
1
1
1
1

Przykłady wypowiedzi:
 „Najlepszym sposobem uczczenia rocznicy byłoby skończenie remonty ratusza i jego
otwarcie.” /gospodyni domowa, w. zasadnicze zawodowe, 28 lat/
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 „ Zaprosić sławną orkiestrę i żeby bawili się młodzi i starsi. Wolne dni, bez pracy.
Orkiestra niemiecka, która tu już była. Co prezydent wymyśli to ja się z tym zgodzę.
Zawody sportowe, tego brakuje. Dużo atrakcji dla młodzieży (biegi, zawody
rowerowe).” /bezrobotny, w. zasadnicze zawodowe,21 lat/
 „Bardzo hucznie na rynku, potem impreza w amfiteatrze. Występy, kiermasze,
konkursy. Wieczorem zaś jakaś dobra kapela mogłaby zagrać, a nocą w amfiteatrze
powinno być kino nocne.”/ student 22 lata/
 „Zorganizowane spotkanie na rynku. Pokazy szybowcowe i skoki spadochronowe.
Pokazy lotnicze. Dyskoteka dla młodzieży na rynku” /pracownik fizyczno-umysłowy,
37 lat/
 „Skończyć budowę szpitala.” /rencistka w. zasadnicze zawodowe,60lat/
 „Festyn ludowy, żeby było wesoło i kolorowo” /rencistka, 60lat/
 „Festyn ze zbiórką pieniędzy dla biednych”. /bezrobotna, niepełne podstawowe,36 lat/
 „Bez zbędnych kosztów obciążających budżet miasta. Wmurowanie na ratuszu
kolejnej tablicy pamiątkowej.” /prywatny przedsiębiorca w. pomaturalne,38 lat/
 „Wyremontować stare domy” / bezrobotna 19 lat/
 „skromnie. Nie ma się czym chwalić. Umiejętnie sprzedać to co się dało osiągnąć i
przedstawić wizję rozwoju miasta na najbliższe 50 lat”. / mężczyzna, w. wyższe, 40
lat/
 „Powinny się odbyć festyny. Ratusz powinien być odnowiony”./ pracownica
umysłowa, w. średnie zawodowe, 36 lat/
 „ Festyny, gry, zabawy dla każdej grupy wiekowej. Żeby było spokojnie”. / rencistka,
w. zasadnicze zawodowe, 43 lata/
 Pochody, festyny, imprezy kulturalne bez alkoholu. Przegląd dorobku Leszna,
udekorowane okna, wystawy sztuczne ognia. Przedstawienia teatralne, epizod z
życia Leszna.” /prywatny przedsiębiorca, w. zasadnicze zawodowe,38 lat./
 „Imprezy ukazujące historię, wystawy, film. Puścić historię miasta w TV kablowej.
Powinny być imprezy folklorystyczne, artystyczne.” / mężczyzna, w. średnie, 45 lat/
 „Raczej skromnie. Powinna być akademia. Jakaś rozrywka dla miasta, żeby coś było
widać. Ale bez picia. Chociaż oni na pewno będą pić”./prywatny przedsiębiorca, w.
zawodowe, 47 lat/
 „Obchody powinny trwać conajmniej tydzień. Powinny zaprezentować się wszystkie
firmy z Leszna i zademonstrować na wykresach jak się rozwinęliśmy. Konkretne
zakończenie to dyskoteka lub zabawa na rynku. Będzie to promocja, bo będą
przecież ludzie spoza Leszna. Sztuczne ognie. Darmowe udostępnienie niektórych
obiektów/ reklama.” / bezrobotna, w. zasadnicze zawodowe, 22 lat/
 „Obojętnie, może w ogóle nie być obchodów” /kobieta, prywatny przedsiębiorca, w.
zawodowe,39 lat
 „”Przy tym budżecie trudno jest coś zrobić. Każdemu mieszkańcowi wypłacić milion.
Żadnych pomników, a pieniądze przeznaczyć na biednych.”/rencistka, w.
podstawowe,49 lat/
 „miejmy nadzieję, że do tego czasu zostanie zakończony remont ratusza i zostaną
wyremontowane ulice”. / bezrobotna, w. ogólnokształcące,43 lata/
 „Powinien powstać obiekt, który służyłby mieszkańcom przez lata, Np. park”
/studentka 19 lat/
 „Powinien się odbyć wielki festyn reklamujący miasto, w którym warto inwestować
pod każdym względem, aby 500- tna rocznicę można było obchodzić z większym
poczuciem satysfakcji i dumy.”/ student, 26 lat/
 „powinna ona być obchodzona sromnie, bez dużych wydatków. Pieniądze te powinny
być wykorzystane na rozwój miasta, a nie na bale i uroczystości”/ bezrobotna, w.
pomaturalne,34 lata/
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M1. płeć
1. mężczyzna
2. kobieta

44%
56%

M2. grupa wiekowa:
18-30 lat
- 22%
31-40 lat
- 30%
41-50 lat
- 26%
51-60 lat
- 14%
Powyżej 60 lat - 9%
M.3. wykształcenie:
1. niepełne podstawowe i podstawowe
2. niepełne zasadnicze zawodowe i zasadnicze zawodowe
3. niepełne średnie zawodowe i średnie zawodowe
4. niepełne średnie i średnie ogólnokształcące
5. niepełne pomaturalne i pomaturalne
6. niepełne wyższe i wyższe

13%
30%
26%
15%
3%
13%

M4. grupa społeczna.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

A. aktywni zawodowo, pracujący zawodowo:
kadra kierownicza i inteligencja
11%
prywatny przedsiębiorca
8%
pracownik umysłowy niższego szczebla
13%
pracownik fizyczno- umysłowy
12%
robotnik wykwalifikowany
13%
robotnik niewykwalifikowany
4%
rolnik

1)
2)
3)
4)

B. niepracujący, bierni zawodowo: razem 39%
renciści i emeryci
21%
uczniowie i studenci
4%
bezrobotni
11%
gospodynie domowe
4%

razem: 61%

M5. dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym:
1) poniżej 1 mln starych zł
5%
2) poniżej 2 mln starych zł
25%
3) poniżej 3 mln starych zł
31%
4) poniżej 4 mln starych zł
18%
5) poniżej 5 mln starych zł
9%
6) poniżej 6 mln starych zł
5%
7) poniżej 7 mln starych zł
3%
8) poniżej 8 mln starych zł
2%
9) poniżej 9 mln starych zł
1%
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10)poniżej 10 mln starych zł
11)powyżej 10 mln starych zł

1%
1%

M6. czas zamieszkiwania w Lesznie:
1) od urodzenia
2) nie od urodzenia, ale więcej niż 20 lat
3) Mniej niż 20 lat, ale więcej niż 10 lat
4) 10 lat i mniej

43%
25%
19%
12%

M7
POSIADANY SPRZĘT W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
1. telewizor kolorowy
2. lodówkę
3. pralkę automatyczną
4. video
5. telewizję satelitarną
6. telefon zwykły
7. samochód polski lub z krajów dawnego RWPG
8. wieżę stereo
9. mieszkanie spółdzielcze lokatorskie
10. mieszkanie spółdzielcze własnościowe
11. samochód zachodni
12. zamieszkanie kwaterunkowe
13. dom
14. komputer
15. odtwarzacz płyt kompaktowych
16. kuchenkę mikrofalową
17. domek letni, daczę
18. telefon komórkowy
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