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Zachodnie pogranicze Polski w opinii
mieszkañców
Artykuł przedstawia wyniki sondazú u, którego celem było m.in. zbadanie opinii mieszkańców czterech zachodnich podregionów na temat wpływu granicy na zúycie codzienne oraz opinii
o funkcjonowaniu samorzaþdów gmin. Sondazú ujawnia takzúe postawy mieszkańców w stosunku
do kwestii ochrony środowiska, współobywateli, mieszkańców saþsiednich krajów oraz pokazuje
stopień identyfikacji terytorialnej mieszkańców pogranicza. Badanie zostało zrealizowane przez
CBOS na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców czterech podregionów (NUTS 3):
jeleniogórskiego, gorzowskiego, zielonogórskiego oraz szczecińskiego.

Cel badania i metodologia
Celem sondazú u było m.in. zbadanie opinii mieszkańców czterech zachodnich
podregionów dotyczaþcych wpływu granicy na zú ycie codzienne oraz opinii
o funkcjonowaniu samorzaþdów gmin. Sondazú ujawnia takzú e postawy mieszkańców w stosunku do kwestii ochrony środowiska, współobywateli, mieszkańców saþsiednich krajów oraz pokazuje stopień identyfikacji terytorialnej
mieszkańców pogranicza. Badanie zostało zrealizowane przez CBOS na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców czterech podregionów (NUTS
3): jeleniogórskiego, gorzowskiego, zielonogórskiego oraz szczecińskiego.
W kazú dym z czterech regionów przeprowadzono po ok. 250 wywiadów na
próbie kwotowej. Sondazú zrealizowano metodaþ bezpośredniego wywiadu ankieterskiego w dniach od 11 do 31 października 2005 roku.
W badaniu wzieþło udział 51% kobiet i 49% meþzú czyzn, wieþkszość badanych
– 56% – była w wieku 21–50 lat. Ponad połowa respondentów (56%) miała
wykształcenie podstawowe i zasadnicze zawodowe, mniej wieþcej co dziesiaþty
miał wykształcenie wyzú sze, pozostali (jedna trzecia) legitymowali sieþ średnim
wykształceniem.
Wpływ granicy
Na ogólne pytanie, czy widoczny jest w gminie wpływ granicy, odpowiedzi
były dość słabo zrózú nicowane, od ok. 60% w subregionach jeleniogórskim
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i gorzowskim do ok. 50% w szczecińskim i zielonogórskim. Badani, którzy
dostrzegali wpływ granicy w duzú ym i średnim stopniu, wskazywali głównie,
we wszystkich podregionach, napływ turystów zagranicznych (ok. 75%). Spory
jest takzú e napływ polskich handlarzy z głeþbi kraju, który obserwuje sieþ przede
wszystkim w gorzowskim, na co wskazuje ok. 50% respondentów. Zjawisko
to jest znacznie mniej widoczne w zielonogórskim (30%)1.
W znacznie wieþkszym stopniu zauwazú alny jest napływ zagranicznych klientów robiaþcych zakupy. Wskazuje na to blisko 80% respondentów w szczecińskim, ok. 60% w zielonogórskim i jeleniogórskim oraz nieco mniej w gorzowskim. Znacznie mniejszy jest natomiast napływ cudzoziemców sprzedajaþcych
towary. Zmniejszenie ich liczby obserwuje po 21% badanych w zielonogórskim
i gorzowskim oraz blisko 30% w szczecińskim. Obszar przygraniczny w znacznie mniejszym stopniu przyciaþga osoby poszukujaþce pracy – twierdzi tak ok.
25% w szczecińskim oraz nieco wieþcej nizú 10% w pozostałych podregionach.
Respondenci wskazujaþ takzúe na osiedlanie sieþ Polaków w niemieckiej strefie
przygranicznej. Zjawisko to dostrzega ponad 40% badanych w szczecińskim,
ok. 30% w zielonogórskim, nieco mniej (ok. 23%) w gorzowskim i ok. 15%
w jeleniogórskim. Jest to zupełnie nowe zjawisko, beþdaþce jednym z rezultatów
wejścia Polski do Unii Europejskiej. W nadgranicznych podregionach mieszkańcy obserwujaþ napływ inwestycji z Niemiec: ok. 40% w gorzowskim, nieco
mniej w zielonogórskim i szczecińskim (po ok. 35%), a najmniej w jeleniogórskim (ok. 30%).
Badani wyraźnie dostrzegajaþ korzystny wpływ granicy, który uwidocznia
sieþ w kilku zjawiskach. Granica stwarza przede wszystkim mozú liwości zarobkowania dla mieszkańców. Tego zdania jest ponad połowa badanych w gorzowskim i w szczecińskim, prawie połowa w zielonogórskim i najmniej, nieco
wieþcej nizú dwie piaþte, w jeleniogórskim. Wpływ granicy znajduje takzú e swoje
pozytywne odzwierciedlenie we wzroście budzú etów gmin. Zgadza sieþ z tym
ok. dwóch trzecich badanych w gorzowskim, ok. połowy w szczecińskim
i w zielonogórskim oraz ok. jednej trzeciej w jeleniogórskim. Badani dostrzegajaþ takzú e fakt, zú e bliskość granicy ułatwia współpraceþ z gminami po jej
drugiej stronie. Wskazuje nań blisko dwie trzecie respondentów w gorzowskim
i zielonogórskim, ok. połowy w szczecińskim i dwie piaþte w jeleniogórskim.
Dalsza korzyść z bliskości granicy to mozúliwość tańszych zakupów w Niemczech. Wskazuje na niaþ blisko dwie trzecie mieszkańców gorzowskiego, ok.
połowy szczecińskiego, ok. dwóch piaþtych zielonogórskiego i jedynie ok. 30%
jeleniogórskiego.
Wyraźnie najwieþksza liczba badanych dostrzega mozú liwość wyjazdów do
pracy za granicaþ. We wszystkim podregionach wymienia jaþ ok. trzech czwartych respondentów. Podobne odsetki osób odpowiadajaþcych na ankieteþ
jako cecheþ korzystnaþ nadgranicznego połozú enia wymieniły blizú szy kontakt
ze światem.
1

Uwzgleþdniamy odpowiedzi: w duzú ym i w średnim stopniu.
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Stosunkowo duzú e odsetki badanych wskazały takzú e pozytywne oddziaływanie granicy na rozwój miejscowych firm. Tego zdania była ponad połowa
respondentów w szczecińskim, gorzowskim i zielonogórskim, znacznie mniej
zaś w jeleniogórskim (35%).
Mozú liwość osiedlania sieþ w niemieckiej strefie przygranicznej jako duzú aþ
i średniaþ określiła ponad połowa mieszkańców zielonogórskiego, ponad dwie piaþte
– gorzowskiego i szczecińskiego oraz jedynie co piaþty badany w jeleniogórskim.
Jak widać z rozkładu odpowiedzi, stosunkowo mniejsze odsetki osób dostrzegajaþcych korzystny wpływ granicy z Niemcami w jeleniogórskim mogaþ wynikać
z faktu, zú e podregion ten graniczy głównie z Czechami, a góry i relatywnie
mniejsza liczba przejść granicznych utrudniać mogaþ w pewnym stopniu kontakty.
Nadgraniczne połozú enie oprócz oczywistych korzyści stwarza takzú e
pewne zagrozú enia. Nalezú aþ do nich zwieþkszony ruch pojazdów jadaþcych
tranzytem, obecność „obcych”, przesteþpczość, prostytucja, a takzú e wzrost cen
mogaþcy wynikać z napływu kupujaþcych z Niemiec.
Ruch pojazdów jako duzú aþ uciaþzú liwość postrzega ponad dwie trzecie mieszkańców szczecińskiego i zielonogórskiego, ponad połowa gorzowskiego i prawie trzy czwarte jeleniogórskiego. Duzú y ruch „obcych” ludzi zauwazú a połowa
badanych w szczecińskim, ok. 30% w jeleniogórskim i gorzowskim oraz jedna
piaþta w zielonogórskim.
Na przesteþpczość jako zagrozú enie duzú e i średnie wskazuje ok. dwóch
trzecich respondentów w gorzowskim i szczecińskim, blisko 60% w jeleniogórskim i ponad połowa w zielonogórskim. Z kolei prostytucjeþ wymienia ponad
połowa osób badanych w szczecińskim, dwie piaþte w gorzowskim oraz po ok.
jednej trzeciej w zielonogórskim i jeleniogórskim.
Wreszcie na wzrost cen (duzú y i średni) wskazuje mniej wieþcej cztery piaþte
respondentów w szczecińskim, trzy czwarte w gorzowskim i ok. dwóch trzecich
w pozostałych regionach.

102

BOHDAN JAŁOWIECKI

Handel i relacje transgraniczne
Duzú a wieþkszość respondentów (ponad 80%) w trzech podregionach,
a w szczecińskim nawet ponad 95%, wskazuje na obecność targowiska. W niektórych gminach, najwieþcej w jeleniogórskim (42%), istnieje wieþcej nizú jedno
targowisko. Sprzedawcy na ogół rekrutujaþ sieþ z terenu gmin, najwieþcej ich jest
w jeleniogórskim (ok. 75%), najmniej w gorzowskim (ok. 50%), w pozostałych
podregionach zaś takaþ opinieþ wyrazú a ok. 60% respondentów. Na sprzedawców
pochodzaþcych z obszaru województwa wskazuje ponad jedna piaþta badanych
w gorzowskim i szczecińskim, co siódmy w zielonogórskim i mniej wieþcej co
dziesiaþty w jeleniogórskim. Obecność sprzedawców z innych regionów kraju
i z zagranicy dostrzegana jest zaledwie przez kilka procent badanych.
Odwrotnie jest natomiast w przypadku kupujaþcych, których wieþkszość,
zdaniem respondentów, rekrutuje sieþ z terenu województwa – takie zdanie ma
ponad trzy czwarte w jeleniogórskim, gorzowskim i zielonogórskim oraz ok.
dwóch trzecich w szczecińskim. Liczba kupujaþcych z zagranicy postrzegana
jest jako śladowa.
Opinie respondentów na temat ruchu na bazarach, w stosunku do lat ubiegłych, saþ podzielone. Ok. 40% w szczecińskim i jeleniogórskim oraz po ok. 30%
w pozostałych podregionach uwazú a, zú e nic sieþ pod tym wzgleþdem nie zmieniło,
w gorzowskim natomiast wysteþpuje najwieþkszy odsetek osób (ok. 40%) stwierdzajaþcych, zú e ruch na bazarach jest wieþkszy, niemal analogiczny procent
respondentów w szczecińskim wyrazú a przeciwnaþ opinieþ, zú e ruch jest mniejszy.
Jedna czwarta badanych w gorzowskim i jedna piaþta w zielonogórskim
jeździ na zakupy do Niemiec, w pozostałych regionach odsetki te saþ mniejsze
i wynoszaþ w jeleniogórskim 15%, a w szczecińskim – 13%. Osoby, które do
Niemiec na zakupy nie jezú dzú aþ, wyrazú ajaþ opinieþ, zú e saþ tam wyzú sze ceny,
najwieþcej takich osób (ok. 30%) jest w jeleniogórskim. Analogicznaþ opinieþ
w pozostałych podregionach podziela mniej wieþcej jedna piaþta badanych. Ponad
jedna trzecia respondentów w jeleniogórskim, gorzowskim i w szczecińskim
oraz blisko połowa w zielonogórskim uwazú a, zú e jest tam za daleko. W ogóle
nie lubi jeździć do Niemiec ponad jedna piaþta badanych w gorzowskim
i szczecińskim, a nasteþpnie w zielonogórskim (17%) i w jeleniogórskim (12%).
Ponad połowa respondentów, którzy jezú dzú aþ na zakupy do Niemiec, wybiera
sieþ tam kilka razy w roku. Raz, dwa razy w miesiaþcu najwieþcej osób (ok. 30%)
jeździ z jeleniogórskiego, po ok. 25% z gorzowskiego i szczecińskiego oraz
jedynie ok. 10% z zielonogórskiego. Zakupy w Niemczech raz w tygodniu
robiaþ jedynie nieliczne osoby.
W Niemczech najczeþściej kupuje sieþ odziezú (ok. 60%) i zú ywność (58%).
ú ywność kupuje
W przypadku zakupów zú ywności rózú nice saþ bardzo duzú e. Z
zaledwie ok. jednej piaþtej mieszkańców jeleniogórskiego i azú trzy czwarte
gorzowskiego, natomiast jeśli chodzi o zakupy odziezú y, rózú nice saþ mniejsze.
W gorzowskim zakupy takie deklaruje ok. 80% badanych, w jeleniogórskim
63%, a w zielonogórskim i szczecińskim po ok. 50%. Artykuły AGD i sprzeþt
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RTV kupuje we wszystkich podregionach mniej wieþcej jedna trzecia badanych,
z wyjaþtkiem szczecińskiego, gdzie artykuły TV kupuje co piaþty ankietowany.
Kupowane jest takzú e obuwie, zakupy takie deklaruje ok. 70% badanych
w gorzowskim, 60% w jeleniogórskim i ponad 30% w dwóch pozostałych
regionach. Zakupy kosmetyków w najwieþkszym odsetku (64%) deklarujaþ
mieszkańcy gorzowskiego, nasteþpnie szczecińskiego (56%), jeleniogórskiego
(51%) oraz zielonogórskiego (35%). Artykuły motoryzacyjne nabywa najwieþcej
respondentów z jeleniogórskiego i szczecińskiego (po ok. 25%), w pozostałych
podregionach saþ one mniejsze (ok. 15%). Pojedyncze osoby deklarowały takzú e
zakup samochodu oraz alkoholu.
Mniej wieþcej co czwarty badany w trzech regionach i co piaþty w szczecińskim deklarował wyjazdy do Niemiec w innych celach nizú zakupy. Były to
przede wszystkim wyjazdy turystyczne (40%), do rodziny (20%) i znajomych
(18%). Co dziesiaþta osoba podawała wyjazdy do pracy. Najwieþcej takich osób
było w jeleniogórskim (17%) i zielonogórskim (11%).
Czeþstotliwość wyjazdów jest w poszczególnych regionach dość zrózú nicowana. Najwieþ ksza jest w szczecińskim, gdzie 17% badanych jeździ do Niemiec
co najmniej raz w tygodniu, a ponad dwie trzecie kilka, kilkanaście razy
w roku. Najrzadsze kontakty cechujaþ mieszkańców zielonogórskiego, tam kilka,
kilkanaście razy w roku jeździ dwie piaþte ankietowanych.
Aktywność inwestycyjna w gminach a Program CBC2
Mniej wieþcej dwie trzecie respondentów ze wszystkich podregionów deklaruje, zú e ich gminy inwestowały w ostatnich 10 latach. Najczeþściej wymieniano inwestycje w drogi i chodniki (ok. 80%), nieco mniej osób, z wyjaþtkiem
jeleniogórskiego, wymieniało oświetlenie ulic. Gazociaþgi, zdaniem badanych,
budowano najczeþściej w gminach gorzowskich i zielonogórskich (po ok. 40%),
jeleniogórskich (34%) i szczecińskich (ok. 30%). W ponad połowie gmin
układano wodociaþg, najczeþściej w zielonogórskim, jeleniogórskim i gorzowskim, najrzadziej w szczecińskim (ok. 40%). Równie czeþsto przywoływano
budoweþ kanalizacji, mniej wieþcej po ok. 60% w jeleniogórskim i w gorzowskim, ok. 50% w zielonogórskim i ok. 40% w szczecińskim. Najwieþcej oczyszczalni ścieków wymienili badani w zielonogórskim (66%) i jeleniogórskim
(60%) oraz ok. połowy respondentów w pozostałych podregionach. Na budoweþ
wysypiska śmieci wskazywała ponad połowa respondentów w jeleniogórskim,
mniej wieþcej dwie piaþte w zielonogórskim, ponad jedna trzecia w gorzowskim
i ok. jednej piaþtej w szczecińskim. O budowie nowej szkoły mówiła ponad
jedna trzecia respondentów w jeleniogórskim i gorzowskim i mniej wieþcej co
czwarty w pozostałych podregionach. Ponadto wymieniano jeszcze obiekty
sportowe, najczeþściej w zielonogórskim i gorzowskim.
2
CBC – Cross Border Cooperation Polska – Niemcy – jeden z programów przedakcesyjnych
Unii Europejskiej.
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Dwie trzecie ogółu respondentów słyszało, zú e niektóre nowe inwestycje
były współfinansowane przez Unieþ Europejskaþ. Najwieþkszy odsetek osób
deklarujaþcych takaþ wiedzeþ był w gorzowskim (80%), nasteþpnie w zielonogórskim (68%) i jeleniogórskim (ok. 61%), nieco mniejszy zaś w szczecińskim (58%).
Współfinansowanie przez UE dróg wymieniano najczeþściej w gorzowskim
i jeleniogórskim (po ok. 50%), w pozostałych podregionach odsetki tego
rodzaju odpowiedzi były nieco mniejsze. Podobnie czeþ sto zauwazú ano chodniki
i oświetlenie ulic. Znacznie rzadziej, zdaniem badanych, z funduszy europejskich był finansowany gazociaþg (wskazania po ok. 10%) i budowa szkoły,
któraþ wskazywał co siódmy badany w szczecińskim, zielonogórskim i jeleniogórskim oraz co pieþtnasty w gorzowskim.
Wodociaþg wymieniało ok. dwóch piaþtych badanych w jeleniogórskim, mniej
wieþcej jedna piaþta w zielonogórskim i gorzowskim i co siódmy ankietowany
w szczecińskim. Budoweþ kanalizacji badani wspominali takzú e najczeþściej
w jeleniogórskim (ok. 40%) i zielonogórskim (ok. 30%) oraz nieco wieþcej nizú
co czwarty w gorzowskim i co piaþty w szczecińskim. Na oczyszczalnie ścieków
najczeþściej wskazywali mieszkańcy jeleniogórskiego (64%), zielonogórskiego
(44%), szczecińskiego (41%) i gorzowskiego (34%). Wysypisko śmieci najczeþściej wymieniano w jeleniogórskim (57%), być mozú e dlatego, zú e była to
bardzo spektakularna inwestycja angazú ujaþca mieszkańców wielu gmin, a nasteþpnie w gorzowskim, zielonogórskim, najmniej zaś w szczecińskim (9%).
Z wypowiedzi tych wynika, zú e zdaniem badanych duzú a czeþść inwestycji w ich
gminach była wspierana przez Program CBC.
Ocena funkcjonowania władz gmin
Najlepszaþ oceneþ, jezú eli chodzi o obsługeþ obywateli w urzeþ dzie, władze gmin
(po ok. 40% ocen dobrych) uzyskały w gorzowskim i zielonogórskim, a nasteþpnie w jeleniogórskim (34%), najgorszaþ zaś w szczecińskim (23%). Najlepiej,
zdaniem badanych, o estetykeþ dbajaþ gminy gorzowskie i zielonogórskie (ponad
połowa ocen dobrych), gorsze oceny uzyskały pod tym wzgleþdem gminy
jeleniogórskie i szczecińskie (ok. 40% dobrych ocen). Podobne prawidłowości
wysteþpujaþ, jezú eli chodzi o zarzaþdzanie szkołami. I w tym przypadku najlepiej,
w opinii respondentów, wypadajaþ gminy zielonogórskie i gorzowskie (ponad
40% ocen pozytywnych), nieco gorzej jeleniogórskie (32%) i szczecińskie
(tylko 18%). Dbałość o instytucje kultury najlepiej jest oceniana w zielonogórskim (40% ocen dobrych), a nasteþpnie w gorzowskim i jeleniogórskim (po ok.
30%) oraz w szczecińskim 22%. W przypadku instytucji kultury oceny pozytywne wysteþpujaþ jednak nieco rzadziej nizú negatywne.
Zaopatrzenie w wodeþ dobrze ocenia po ok. trzech czwartych badanych
w trzech podregionach, a najlepiej w zielonogórskim – azú cztery piaþte. Oczyszczanie ścieków pozytywnie ocenia ok. 60% respondentów w trzech podregionach, a jedynie połowa w szczecińskim.
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Rozwijanie turystyki przez gminy uzyskało najlepsze oceny w gorzowskim
(ok. 30%) i nieco gorsze (po ok. 20%) w pozostałych obszarach. Oceny
negatywne przewazú ajaþ nad pozytywnymi. Troska o rozwój gospodarki nigdzie
nie uzyskała znaczaþcego uznania, oceny dobre wahajaþ sieþ od 11% w jeleniogórskim do 16% w gorzowskim, a oceny negatywne wyraźnie przewazú ajaþ nad
pozytywnymi. Nieco lepiej wypadła ocena współpracy przygranicznej – od
ponad 30% w zielonogórskim i gorzowskim do ok. 25% w pozostałych dwóch
podregionach. Zadania w zakresie wspierania miejscowej przedsieþbiorczości
takzú e nie uzyskały wieþkszego uznania badanych. Wieþcej ocen dobrych pojawiło
sieþ w zielonogórskim (16%) i w gorzowskim (12%). W pozostałych regionach
oceny dobre wystawiło jedynie kilka procent respondentów. Oceny negatywne
przewazú ajaþ wyraźnie nad pozytywnymi.
Tab. 1. Ocena zadañ wykonywanych przez gminy – miejsce w poszczególnych kategoriach
Zadanie
Obs³uga obywateli w urzêdzie
Estetyka i czystoœæ miejscowoœci
Zarz¹dzanie szko³ami
Dbanie o instytucje kulturalne
Zaopatrzenie w wodê
Oczyszczanie œcieków
Rozwój turystyki
Rozwój gospodarki
Wspó³praca przygraniczna
Rozwój przedsiêbiorczoœci
Ochrona zdrowia
Pomoc socjalna
Region
Gorzowski
Zielonogórski
Jeleniogórski
Szczeciñski
go – gorzowski; zg – zielonogórski; jg – jeleniogórski; sz – szczeciñski

Region
go
zg
go
zg
zg
go
zg
go
zg
go
go
zg
go
sz
go
zg
zg
go
zg
go
go
zg
zg
go
Liczba punktów
6
6
6
5
0
0
0
1

jg
jg
jg
jg
jg
jg
jg
sz
jg
jg
jg
jg

sz
sz
sz
sz
sz
sz
zg
jg
sz
sz
sz
sz

0
0
11
1

0
1
1
10
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Ochrona zdrowia została najlepiej oceniona w gorzowskim (30%) i w zielonogórskim (24%), nieco gorzej w jeleniogórskim (18%) i najgorzej w szczecińskim (10%). Uznania nie uzyskała równiezú opieka nad biednymi. Pozytywnie oceniło to zadanie gminy po ok. 25% w gorzowskim i zielonogórskim, ok.
13% w jeleniogórskim i jedynie 5% w szczecińskim. W obu przypadkach
oceny negatywne przewazú ajaþ nad pozytywnymi.
W sumie ocena 12 zadań wypadła najlepiej w gminach podregionu gorzowskiego: 6 pierwszych i tyle samo drugich miejsc, kolejne miejsce zajmujaþ
gminy zielonogórskie: 6 pierwszych, 5 drugich i jedno czwarte miejsce.
Nasteþpnaþ pozycjeþ zajmujaþ gminy jeleniogórskie: 11 trzecich i jedno czwarte
miejsce, ostatnie wreszcie gminy szczecińskie: 10 czwartych miejsc i po jednym
drugie i trzecie. Być mozú e najgorsza pozycja szczecińskiego wynika z wpływu
stolicy województwa, która ma, szczególnie w mediach, opinieþ miasta źle
zarzaþdzanego, poza tym w wielkim mieście aspiracje mieszkańców saþ prawdopodobnie wyzú sze nizú poza nim.
Wyraźnie lepsza pozycja gorzowskiego i zielonogórskiego mozú e wiaþzać sieþ
z faktem, zú e łaþcznie tworzaþ one województwo, z kolei podregion jeleniogórski
jest peryferyjnie połozú ony w województwie dolnoślaþskim. Mozú e to powodować,
zúe mieszkańcy gorzowskiego i zielonogórskiego nie majaþ poczucia oddalenia od
centrów decyzyjnych, co z kolei mozú e wysteþpować w podregionie jeleniogórskim. Nie mozúna takzúe wykluczyć, zúe władze publiczne w gorzowskim i zielonogórskim działajaþ lepiej nizú w innych czeþściach pogranicza polsko-niemieckiego.
Badani w sposób zrózú nicowany oceniajaþ docierajaþce do nich informacje
o pracach gminy. W zielonogórskim najwieþcej, bo azú 70% respondentów
twierdzi, zú e saþ poinformowani, analogiczne odsetki wynoszaþ w gorzowskim
62%, w jeleniogórskim 53% i zaledwie 45% w szczecińskim. Wieþkszość
mieszkańców informacje czerpie z lokalnych środków przekazu – ponad cztery
piaþte w szczecińskim, mniej wieþcej trzy czwarte w jeleniogórskim oraz po
ok. dwie trzecie w zielonogórskim i gorzowskim. Kolejnym źródłem informacji
saþ ogłoszenia w urzeþdzie gminy, z których korzysta prawie 90% respondentów
w jeleniogórskim i szczecińskim i ponad dwie trzecie w pozostałych regionach.
Na dalszych miejscach wymieniano dostarczanie ulotek do domu, po ok. 30%
w jeleniogórskim i szczecińskim i po ok. 20% w pozostałych regionach. Badani
otrzymujaþ równiezú informacje podczas spotkań z radnymi. Z tej formy czerpie
wiedzeþ o sprawach gminy ok. 60% respondentów w jeleniogórskim, ok. 40%
w zielonogórskim i po ok. 30% w dwóch pozostałych podregionach. Badani
deklarujaþ, zú e saþ równiezú informowani w czasie przyjmowania skarg przez
wójta (burmistrza). Teþ formeþ deklaruje ok. 60% osób w jeleniogórskim,
ok. 30% w zielonogórskim i po ok. 25% w dwóch pozostałych podregionach.
Wskazywane były takzú e inne formy uzyskiwania informacji o pracach urzeþdu
gminy, takie jak zebrania mieszkańców i Internet. Spotkania z mieszkańcami
wymienił mniej wieþcej co czwarty badany w zielonogórskim, gorzowskim
i jeleniogórskim. Z kontaktu internetowego najwieþcej respondentów korzysta
w szczecińskim i zielonogórskim.
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W wielu gminach organizowane były rózú ne imprezy wspólnie z Niemcami,
brał w nich udział mniej wieþcej co piaþty respondent, najwieþcej w gorzowskim
(niemal co trzeci), a najmniej w szczecińskim (mniej wieþcej co dziesiaþty).
Wieþkszość badanych wie, zú e gmina nalezú y do euroregionu, najwieþcej
w gorzowskim (ponad 60%), a nasteþpnie w zielonogórskim i jeleniogórskim
(ponad 50%), najmniej w szczecińskim (ponizúej 50%). Wieþksza czeþść badanych
nie zna jednak nazw euroregionów. Mimo to co czwarty badany uwazú a, zú e
przynoszaþ one gminie duzú e korzyści. Najwieþcej takich opinii jest w szczecińskim i gorzowskim (po ok. 30%), mniej w jeleniogórskim (22%), najmniej zaś
w zielonogórskim (14%).
Zjawisko tzw. partycypacji społecznej, czyli czynnego uczestnictwa w rozwiaþzywaniu problemów gminy, jest dostrzegane przez śladowe odsetki mieszkańców badanych podregionów; nieco wieþkszy odsetek (12%) zauwazú a je
jedynie w gorzowskim. Zdaniem mniej wieþcej połowy badanych we wszystkich
podregionach mieszkańcy interesujaþ sieþ jedynie sprawami, które ich bezpośrednio dotyczaþ. Po kilkanaście procent respondentów w kazú dym z podregionów uwazú a, zú e mieszkańcy chcaþ być informowani, ale aktywnie nie działajaþ,
i wreszcie mniej wieþcej co dziesiaþty respondent saþdzi, zú e mieszkańcy w ogóle
nie interesujaþ sieþ sprawami publicznymi.
Brak zainteresowania sprawami publicznymi potwierdzajaþ informacje ankietowanych o ich uczestnictwie w ostatnich wyborach samorzaþdowych. Udział
głosujaþcych był najmniejszy w szczecińskim (43%), nasteþpnie w zielonogórskim (52%), gorzowskim (58%), najwieþkszy zaś w jeleniogórskim (66%).
Deklarowany udział w wyborach był jednak i tak wyzú szy nizú rzeczywisty.
Wśród czynników utrudniajaþcych organizowanie sieþ mieszkańców gminy
w celu wspólnego działania mniej wieþcej trzy czwarte badanych w trzech
regionach wymieniło „dbanie o własne interesy” (odpowiedzi: bardzo utrudniajaþ i trocheþ utrudniajaþ). Odsetek ten był nizú szy w gorzowskim i wynosił ok.
60%. Kolejnym czynnikiem negatywnym jest „brak nawyków wspólnego
działania”. Podało go 76% respondentów w jeleniogórskim, 70% w szczecińskim, 66% w zielonogórskim i 55% w gorzowskim. Równiezú „niecheþć i konflikty mieþdzy ludźmi” były wymienione przez ok. 70% respondentów w trzech
regionach, z wyjaþtkiem gorzowskiego, gdzie odsetek ten był mniejszy i wynosił
ok. 60%. Istotnym czynnikiem ograniczajaþcym mozú liwość wspólnego działania
był takzú e „brak zaufania do ludzi i ich intencji”. Wskazało go trzy czwarte
respondentów w jeleniogórskim, blisko dwie trzecie w szczecińskim i ok.
połowy badanych w gorzowskim i zielonogórskim. Wazú nym wreszcie czynnikiem ograniczajaþcym mozú liwości partycypacji był brak czasu, który wymieniła mniej wieþcej połowa ankietowanych. Na podstawie tych danych wydaje
sieþ, zú e w podregionach gorzowskim i zielonogórskim mieszkańcy w nieco
mniejszym stopniu wskazujaþ na wyzú ej wymienione czynniki utrudniajaþce
organizowanie sieþ mieszkańców gmin.
Jednym z warunków czynnego uczestnictwa mieszkańców w zú yciu gminy
jest takzú e stosunek władz samorzaþdowych do obywateli, a przede wszystkim
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to, czy liczaþ sieþ one z ich opiniaþ. Tylko nieliczni ankietowani byli zdania, zú e
władze zawsze liczaþ sieþ z opiniaþ obywateli, odsetek ten był wyzú szy jedynie
w gorzowskim i wynosił 13%. Znacznie wyzú sze były odsetki tych respondentów, którzy stwierdzili, zúe władze na ogół sieþ liczaþ z opiniaþ obywateli. W sumie
odsetek tych, którzy twierdzili, zú e władze liczaþ sieþ zawsze i na ogół z opiniaþ
obywateli, wynosił: w gorzowskim i zielonogórskim blisko 40%, w jeleniogórskim ok. 28% i szczecińskim 22%. Opinie te saþ w znacznym stopniu zbiezú ne
z ocenami zadań wykonywanych przez gminy w poszczególnych regionach.
Najwieþcej badanych stwierdziło jednak, zú e władze liczaþ sieþ ze zdaniem obywateli, ale tylko przed wyborami. Tego rodzaju opinie najczeþściej wyrazú ane
były w jeleniogórskim (46%), szczecińskim (38%), zielonogórskim (36%)
i gorzowskim (21%).
Na to, co dzieje sieþ w gminie, majaþ wpływ rózú ni aktorzy i ich rola jest
rozmaicie postrzegana przez ankietowanych. Radni majaþ duzú y wpływ zdaniem
blisko dwóch trzecich respondentów w gorzowskim i zielonogórskim oraz
połowy w pozostałych podregionach. Burmistrz (wójt, prezydent) ma duzú y
wpływ zdaniem ok. 80% ankietowanych w trzech podregionach, z wyjaþtkiem
szczecińskiego, gdzie odsetek ten jest mniejszy i nie sieþga 70%. Być mozú e jest to
zgodne z tym, zú e na funkcjonowanie wielkiego miasta władza publiczna ma
mniejszy wpływ nizú w przypadku mniejszych jednostek samorzaþdu terytorialnego.
Wpływ przedsieþbiorców prywatnych jest oceniany jako duzú y przez ponad
jednaþ trzeciaþ respondentów w gorzowskim i zielonogórskim i mniej nizú jednaþ
czwartaþ w jeleniogórskim i szczecińskim. Podobnie oceniono dyrektorów
przedsieþbiorstw. W jeleniogórskim, gorzowskim i zielonogórskim ok. jednej
trzeciej badanych uwazú ała, zú e majaþ oni duzú y wpływ, w szczecińskim tego
zdania był natomiast co piaþty respondent.
Wpływ aktorów zewneþ trznych postrzegany jest takzú e jako stosunkowo duzúy.
Władze wojewódzkie i powiatowe zostały wymienione przez mniej wieþcej
połoweþ badanych, a władze w Warszawie przez ok. 40% w gorzowskim
i szczecińskim i po ok. 30% w jeleniogórskim i zielonogórskim.
Wpływ parafii jako duzú y określiło po 36% badanych w jeleniogórskim
i zielonogórskim, nieco mniej w gorzowskim (28%) i szczecińskim (24%).
Jak na tym tle postrzegany jest wpływ zwykłych obywateli? Jedynie kilka
procent respondentów stwierdziło, zú e obywatele majaþ duzú y wpływ na to, co
dzieje sieþ w gminie, mały wpływ deklarowało ok. jednej trzeciej badanych
w trzech regionach i ponad dwie piaþte w zielonogórskim. Natomiast ponad
połowa respondentów w jeleniogórskim i w szczecińskim oraz nieco mniej nizú
połowa w dwóch pozostałych regionach stwierdziła, zú e obywatele w ogóle nie
majaþ wpływu.
Jako podsumowanie opinii o funkcjonowaniu gmin mogaþ słuzú yć oceny
dotyczaþce warunków zú ycia. Ponad 40% badanych w gorzowskim i ponad 30%
w zielonogórskim wyraziło zdanie, zú e w ostatnich kilku latach warunki zú ycia
– z wyjaþtkiem bezrobocia – polepszyły sieþ. W jeleniogórskim i szczecińskim
odsetki tych optymistycznych opinii saþ nizú sze, poniewazú wyraził je mniej
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wieþcej co czwarty badany. Najwieþcej było jednak osób, które stwierdziły, zú e
warunki zú ycia sieþ nie zmieniły. Odsetek pesymistów był wieþkszy i przekraczał
odsetek optymistów tylko w jeleniogórskim.
Strategie rozwoju
Strategia rozwoju województwa jest stosunkowo mało znana mieszkańcom
badanego obszaru. Jej znajomość deklaruje co szósty badany w zielonogórskim,
co siódmy w gorzowskim i co dziesiaþty w pozostałych podregionach.
Respondenci wymienili kilkanaście celów, które ich zdaniem powinna
zawierać strategia rozwoju. Na pierwszym miejscu (ok. 70% wskazań) znalazło
sieþ tworzenie miejsc pracy, na drugim miejscu (ok. 50%) ochrona zdrowia, na
trzecim pomoc dla najubozú szych (ok. 38%), na czwartym rozwój przedsieþbiorczości (ok. 30%), na piaþtym pomoc rodzinie (ok. 24%) i wreszcie na szóstym
oświata i edukacja. Badani na pierwszych miejscach wymieniali wieþc przede
wszystkim cele socjalne, natomiast cele rozwojowe, takie jak infrastruktura,
nowe technologie, turystyka, były wyliczane rzadziej, podobnie jak ochrona
środowiska, o której wspomniał jedynie co dziesiaþty ankietowany. Cele socjalne
(pomoc najubozú szym, rodzinie oraz ochrona zdrowia) wskazywane były najczeþściej w szczecińskim i jeleniogórskim.
Mimo zú e cele ekologiczne były rzadko wymieniane, wieþkszość respondentów
cechuje stosunkowo wysoka świadomość ekologiczna. Na pytanie, „czy
wybudować drogeþ szybciej i mniejszym kosztem, nie liczaþc sieþ z ochronaþ
środowiska, czy tezú wybudować drogeþ wolniej i wieþkszym kosztem, ochraniajaþc
środowisko” – ponad 80% wybiera drugaþ mozú liwość, najwieþcej w zielonogórskim, a nasteþpnie w jeleniogórskim, szczecińskim i gorzowskim. Niemal
analogicznie rozkładajaþ sieþ odpowiedzi na nasteþpne pytanie: „czy wybudować
drogeþ szybko i małym kosztem, niszczaþc siedlisko ginaþcego gatunku ptaków,
czy tezú , przeciwnie, wybudować dłuzú szaþ drogeþ i wieþkszym kosztem, szeroko
omijajaþc siedlisko ginaþcego gatunku ptaków”.
Mniej jednoznacznie przedstawiajaþ sieþ odpowiedzi na dwa nasteþpne pytania
Majaþc do wyboru dwie sytuacje: „zwolnić z opłat za zanieczyszczanie środowiska wielkie i wazú ne dla gospodarki zakłady przemysłowe, czy przeciwnie
– nałozú yć wysokie opłaty za zanieczyszczanie środowiska, doprowadzajaþc do
ich upadku” – dwie trzecie badanych w szczecińskim wybiera drugie rozwiaþzanie, w jeleniogórskim jest to połowa, w gorzowskim i zielonogórskim
zaś ponad jedna trzecia ankietowanych.
Na pytanie: „jezú eli inwestor planuje wybudować duzú y zakład przemysłowy
negatywnie wpływajaþcy na środowisko naturalne, ale dajaþcy praceþ wielu
mieszkańcom, to czy władze powinny na to pozwolić” negatywnie (nie)
odpowiada ponad połowa respondentów w szczecińskim i po ok. 40% w pozostałych podregionach. Natomiast odpowiedzi pozytywnych (tak) najmniej jest
w gorzowskim i szczecińskim (po ok. 30%), a wieþcej w jeleniogórskim
i zielonogórskim (po ok. 40%).
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Na ostatnie wreszcie pytanie: „czy przeciwdziałać upadkowi nierentownych
przedsieþbiorstw, czy tezú przeciwnie, wspomagać rozwój firm wprowadzajaþcych
nowe technologie” ponad trzy czwarte badanych wybiera drugie rozwiaþzanie,
najwieþcej w zielonogórskim i szczecińskim (ponad 80%), mniej w jeleniogórskim (ok. 70%), a najmniej w gorzowskim (ok. 60%).
Stosunek do Unii Europejskiej
Wieþkszość badanych deklarowała udział w referendum europejskim, najwieþcej w jeleniogórskim (72%) i po ok. 55% w pozostałych regionach. Opinie
o korzyściach przystaþpienia do Unii Europejskiej z osobistej perspektywy
respondentów saþ dość ambiwalentne. Jako bardzo korzystne i dosyć korzystne
oceniło je po ok. 50% ankietowanych w gorzowskim i zielonogórskim i ponizú ej
40% w jeleniogórskim i szczecińskim. Jako w ogóle niekorzystne określiło
przystaþpienie do UE najwieþcej osób w szczecińskim, prawie co piaþty ankietowany, oraz w zielonogórskim – co siódmy, w jeleniogórskim co dziesiaþty,
w gorzowskim zaś co trzynasty.
Odpowiedzi na pytanie o korzyści dla dzieci respondentów były nieco
bardziej optymistyczne. Ponad połowa badanych w zielonogórskim i gorzowskim określiła je jako korzystne i dosyć korzystne, odsetki te były o kilka
punktów procentowych nizú sze w jeleniogórskim i szczecińskim. Śladowe były
natomiast odpowiedzi, zú e jest to w ogóle niekorzystne.
Oceny saþ jeszcze bardziej optymistyczne dla gmin i kraju. W pierwszym
przypadku przystaþpienie do UE jako bardzo korzystne i dosyć korzystne
określiło ok. 70% we wszystkich podregionach, przy czym ocena, zú e jest to
w ogóle niekorzystne, niemal nie wysteþpowała. Jeszcze wyzúsze były pozytywne
oceny obecności Polski w Unii dla kraju.
Badani mieli nieco wieþksze trudności w ocenie przystaþpienia Polski do UE
dla starych krajów tej organizacji, staþd wieþksza liczba odpowiedzi „trudno
powiedzieć”. Odsetki odpowiedzi, zú e było to bardzo korzystne i korzystne,
wynosiły w tym przypadku ok. 60% w jeleniogórskim, po ok. 50% w gorzowskim i zielonogórskim oraz nieco ponad 40% w szczecińskim.
Szczegółowa ocena skutków przystaþpienia Polski do UE wydaje sieþ nieco
bardziej optymistyczna. Swój poziom zú ycia po wejściu do Wspólnoty ocenia
pozytywnie po ok. 65% ankietowanych w gorzowskim i zielonogórskim oraz
po ok. 56% w pozostałych podregionach. Wieþkszość badanych nie widzi
natomiast poprawy sytuacji na polskim rynku pracy w zwiaþzku z wejściem do
UE. Niemniej jednak co czwarty ankietowany w jeleniogórskim i w gorzowskim i niemal co trzeci w zielonogórskim oraz szczecińskim uwazú a, zú e zwieþkszyły sieþ mozú liwości dostania pracy.
Znacznie bardziej optymistyczne saþ oceny szansy zatrudnienia sieþ na niemieckim rynku pracy. Ponad 60% w jeleniogórskim, nieco mniej w gorzowskim
i szczecińskim (po ok. 60%) i najmniej w zielonogórskim (ok. 50%) uwazú a,
zú e mozú liwość dostania pracy w Niemczech zwieþkszyła sieþ znacznie lub trocheþ.

ZACHODNIE POGRANICZE POLSKI W OPINII MIESZKAŃCÓW
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Jeszcze bardziej pozytywne saþ oceny mozú liwości otrzymania pracy w innych
krajach Unii. Ponad 80% respondentów we wszystkich podregionach uwazú a
bowiem, zú e zwieþkszyły sieþ one po wejściu do UE.
Równiezú wieþkszość badanych stwierdziła, zú e zdecydowanie wzrosły mozú liwości przekraczania granicy. Takaþ opinieþ wyraziło ok. 70% ankietowanych
w zielonogórskim, ponad 50% w jeleniogórskim i gorzowskim oraz ok. 40%
w szczecińskim. Podobne były takzú e rozkłady odpowiedzi na pytanie o mozú liwości przewozú enia zakupionych za granicaþ towarów. Najwieþcej odpowiedzi
twierdzaþcych, zú e mozú liwości takie zwieþkszyły sieþ zdecydowanie, udzieliło
dwie trzecie badanych w zielonogórskim, blisko co drugi w jeleniogórskim
i gorzowskim i tylko co piaþty w szczecińskim.
Stosunek do saþsiadów i tozú samość terytorialna
Mniej wieþcej połowa badanych ma do przedstawicieli saþsiednich narodów
stosunek obojeþtny, i to w zasadzie bez wzgleþdu na to, czy saþ to kraje lezú aþce
w bezpośrednim saþsiedztwie, czy tezú społeczeństwa nieco bardziej odległe,
takie jak np. Francuzi, których uwzgleþdniono w badaniach jako grupeþ kontrolnaþ,
bo nie saþ oni saþsiadami Polaków w dosłownym sensie.
Na pierwszym miejscu, jezú eli chodzi o sympatieþ badanych, uplasowali
sieþ Czesi. W tym przypadku istniała najwieþksza rózú nica mieþdzy ocenami
pozytywnymi i negatywnymi, tych ostatnich prawie nie było, odsetek ocen
obojeþtnych był zaś najnizú szy (44,9%). Czesi cieszaþ sieþ najwieþkszaþ sympatiaþ
w podregionie jeleniogórskim, który jako jedyny graniczy z Czechami. Na
kolejnym miejscu znaleźli sieþ Szwedzi, a odsetek ocen obojeþtnych był najwyzú szy (56,5%); najwieþkszy odsetek ocen pozytywnych odnotowano w szczecińskim i gorzowskim, najmniejszy zaś w jeleniogórskim. Nasteþpne miejsce
zajeþli Francuzi, z duzú ym odsetkiem ocen obojeþtnych (54,4%), co jest zarówno
w tym przypadku, jak i czeþściowo w przypadku Szwedów zrozumiałe. We
wszystkich podregionach rózú nica mieþdzy ocenami pozytywnymi i negatywnymi była bardzo podobna.
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Niemcy na tej skali sympatii zajeþli miejsce środkowe, z 45% ocen obojeþtnych; najwieþksza sympatia do nich wysteþpuje w jeleniogórskim, a najmniejsza
w szczecińskim. Na kolejnym miejscu uplasowali sieþ Litwini, z 55% ocen
obojeþtnych i z najmniejszaþ sympatiaþ w podregionie szczecińskim. Stawkeþ
saþsiadów, wobec których przewazú ajaþ oceny pozytywne nad negatywnymi przy
47% ocen obojeþtnych, zamykajaþ Rosjanie. Najmniejszaþ sympatiaþ cieszaþ sieþ
w podregionie szczecińskim.
Badani nie lubiaþ natomiast Ukraińców, a przewaga ocen negatywnych nad
pozytywnymi wynosi –4,4, przy 47,7% ocen obojeþtnych. Najmniejszaþ sympatiaþ
cieszaþ sieþ Ukraińcy w szczecińskim, najwieþkszaþ zaś w gorzowskim (rózú nica
+8,4). Najbardziej nielubiani saþ natomiast – co nie jest niespodziankaþ – Romowie, z duzú aþ przewagaþ ocen negatywnych nad pozytywnymi (–17,6) i najmniejszym odsetkiem ocen obojeþtnych. Romów najbardziej nie lubi sieþ w jeleniogórskim i szczecińskim, najmniejsza niecheþć do nich panuje zaś w gorzowskim.
Poniewazú Niemcy saþ najwieþkszym saþsiadem mieszkańców podregionów
zachodnich, a ich kontakty z Polakami najintensywniejsze, interesujaþce było
zbadanie, jak kształtuje sieþ stereotyp Niemców w świadomości badanej zbiorowości. Poniewazú rózú nice w rozkładzie odpowiedzi w poszczególnych regionach były dość podobne, ponizú ej przedstawione saþ jedynie dane zbiorcze.
Tab. 3. Cechy charakteryzuj¹ce Niemców (odsetek odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak)
Niemcy s¹:
Europejczykami
zdyscyplinowani
oszczêdni
bogaci
pracowici
uczciwi
wydajni
przyjaŸni
maj¹ otwarty umys³
pokojowo nastawieni
¿ywi¹ do nas pozytywne uczucia
podobni do nas

%
85,5
78,5
78,4
75,2
56.6
53,6
49,9
42,9
43,8
42,2
26,4
18,5

Stereotyp Niemców rysuje sieþ wieþc bardzo wyraźnie i w opinii duzú ej
wieþkszości badanych saþ oni uwazú ani za Europejczyków, cokolwiek określenie
to miałoby znaczyć; saþ ponadto zdyscyplinowani, oszczeþdni, bogaci i pracowici.
Pozostałe pozytywne stereotypy saþ juzú bardziej chwiejne. Dwie pozostałe cechy
saþ wymieniane znacznie rzadziej, co oczywiście znajduje swoje odzwierciedlenie w opiniach przeciwnych. Odsetek osób stwierdzajaþcych, zú e Niemcy nie
zú ywiaþ do Polaków pozytywnych uczuć, wynosi prawie 27%, a wieþc niemal
tyle samo, ile było opinii przeciwnych. Wieþkszość badanych (ok. 60%) uwazú a,
zú e Niemcy saþ zupełnie niepodobni do Polaków, natomiast odsetek opinii
przeciwnych wynosił tylko ok. 20%.
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Badani byli takzú e proszeni o dokonanie autoidentyfikacji z czterema
obszarami: swoim krajem, swojaþ miejscowościaþ, regionem i Europaþ na pieþciopunktowej skali od 1 – najsłabsze poczucie przynalezú ności do 5 – najsilniejsze
poczucie przynalezú ności.

Mieszkańcy badanych podregionów najsilniej identyfikujaþ sieþ ze swoim
krajem, a nasteþpnie z własnaþ miejscowościaþ i z regionem; czujaþ sieþ takzú e
Europejczykami. Wyraźnie najsłabsze identyfikacje wystaþpiły w zielonogórskim, co jednak trudno wyjaśnić na podstawie dosteþpnych danych. Wyniki tych
badań całkowicie przeczaþ pokutujaþcym jeszcze w polskiej publicystyce politycznej tezom o wykorzenieniu mieszkańców ziem zachodnich i braku identyfikacji terytorialnej. Na uwageþ zwraca takzú e silnie akcentowana tozú samość
europejska.

Podsumowanie
Wpływ granicy dostrzegany jest mniej wieþcej w ponad połowie gmin
badanych regionów przygranicznych. Najbardziej widoczny jest napływ turystów z zagranicy oraz klientów robiaþcych zakupy. Badani oceniajaþ pozytywnie
wpływ granicy, który ich zdaniem stwarza wieþksze szanse zarobkowania dla
mieszkańców, mozú liwość tańszych zakupów w Niemczech oraz wyjazdów do
pracy za graniceþ. Mieszkańcy badanych obszarów wskazujaþ takzú e na korzyści
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dla budzú etów gmin oraz pozú ytki wynikajaþce ze współpracy samorzaþdów
terytorialnych, przyznajaþ, zú e bliskość granicy jest równiezú korzystna dla miejscowych przedsieþbiorstw. Relatywnie całkowicie nowym zjawiskiem jest
mozú liwość osiedlania sieþ Polaków w niemieckiej strefie przygranicznej,
choć jest ona ograniczona wieþkszymi kosztami utrzymania mieszkania po
zachodniej stronie granicy.
Niezalezú nie od pozytywnego wpływu granicy, badani dostrzegajaþ rózú ne
uciaþzú liwości, takie jak zwieþkszony ruch pojazdów, przesteþpczość, prostytucja,
a takzú e wyzú sze ceny spowodowane napływem klientów z Niemiec.
W wieþkszości gmin znajdujaþ sieþ targowiska, w czeþści wieþcej nizú jedno.
Sprzedawcy w opinii badanych rekrutujaþ sieþ przewazú nie z terenu gminy,
kupujaþcy zaś z obszaru województwa. Jest rzeczaþ interesujaþcaþ, zú e respondenci
nie dostrzegajaþ na bazarach klientów z zagranicy, podczas gdy poprzednio
stwierdzali duzú y napływ kupujaþcych z zagranicy, być mozú e wieþc saþ oni przede
wszystkim klientami sklepów.
Kontakty z Niemcami saþ ozú ywione i w rózú nych celach jeździ do Niemiec
jedna czwarta – jedna piaþta badanych, przewazú nie na zakupy, w celach turystycznych oraz w odwiedziny do rodziny i znajomych. Wieþkszość odwiedzajaþcych Niemcy robi to kilka razy w roku. Najczeþściej kupuje sieþ tam odziezú ,
zú ywność, a ponadto wiele innych artykułów.
Wieþkszość respondentów dostrzega i pozytywnie ocenia inwestycje w gminach, a dwie trzecie badanych słyszało, zú e były one finansowane przez Program
CBC. Duzú a wieþkszość środków inwestowana była, zdaniem badanych, w infrastruktureþ.
Mniej wieþcej jedna trzecia – jedna piaþta respondentów pozytywnie ocenia
funkcjonowanie władz gminy. Wyraźnie lepiej zostały ocenione gminy w gorzowskim i zielonogórskim, a gorzej w jeleniogórskim i szczecińskim. Wieþkszość mieszkańców uwazú a, zú e władze nie liczaþ sieþ ze zdaniem obywateli,
a jezúeli tak, czyniaþ to głównie przed wyborami. Najwieþksze odsetki odpowiedzi
przyznajaþcych, zú e władze liczaþ sieþ z obywatelami albo na ogół sieþ liczaþ,
obserwuje sieþ w zielonogórskim i gorzowskim. Widoczny jest zatem zwiaþzek
wysteþpowania tego rodzaju opinii z lepszaþ ocenaþ funkcjonowania gmin w tych
podregionach.
Oceniajaþc ogólnie warunki zú ycia w gminie, poza bezrobociem, duzú a czeþść
badanych stwierdziła, zúe nie zmieniły sieþ w ostatnich latach. Niemniej w dwóch
regionach było wieþcej ocen pozytywnych nizú negatywnych.
W badanych podregionach nie dostrzegano zjawiska tzw. partycypacji
społecznej, a zdaniem respondentów mieszkańcy interesujaþ sieþ głównie własnymi sprawami. Wśród czynników utrudniajaþcych współdziałanie mieszkańców
wymieniano najczeþściej dbanie o własne interesy, brak nawyków wspólnego
działania, niecheþć i konflikty mieþdzy ludźmi, brak zaufania do ludzi i ich
intencji oraz brak czasu.
Badani uwazú ajaþ, zú e najwieþkszy wpływ na to, co dzieje sieþ w gminie, ma
burmistrz (wójt) oraz radni. Rzadziej wymieniani byli dyrektorzy przedsieþ-
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biorstw i prywatni przedsieþbiorcy. Jedna trzecia – jedna piaþta respondentów
wskazywała na ksieþdza proboszcza. Duzú y wpływ aktorów zewneþtrznych (powiatu, województwa i władz centralnych) na sprawy gminy postrzegany jest
takzú e stosunkowo czeþsto.
Strategia rozwoju województwa znana jest mniej wieþcej co dziesiaþtej
badanej osobie. Wśród celów rozwojowych, które powinny być uwzgleþdnione
w strategii, badani wyliczali najczeþściej tworzenie miejsc pracy, ochroneþ
zdrowia i pomoc socjalnaþ. Na kolejnych miejscach wymieniano rozwój przedsieþbiorczości i edukacjeþ. Pozostałe cele, np. infrastruktura, rozwój nowych
technologii, ochrona środowiska, znalazły sieþ na dalszych miejscach.
Mieszkańców regionów przygranicznych cechuje wyraźnie proekologiczne
nastawienie. Wieþkszość opowiada sieþ za ochronaþ przyrody kosztem zwieþkszenia wydatków inwestycyjnych. Bardziej ambiwalentne saþ opinie w przypadku konfliktu mieþdzy ochronaþ środowiska a tworzeniem miejsc pracy. Odpowiedzi wskazujaþce na pierwszeństwo ochrony środowiska z jednej strony
i miejsc pracy z drugiej układajaþ sieþ w niektórych podregionach prawie równo,
w sumie jednak ze wskazaniem na środowisko.
Wieþkszość badanych deklarowała udział w referendum europejskim. Oceny
korzyści z przystaþpienia do Unii saþ jednak ambiwalentne. Mniej wieþcej
połowa badanych oceniła z własnej perspektywy ten fakt jako korzystny
i bardzo korzystny, ale kilkanaście procent uznało go za niekorzystny. Nieco
wieþksze były odsetki ocen pozytywnych z perspektywy przyszłości dla dzieci.
Badani znacznie bardziej optymistycznie oceniali korzyści dla Polski i gminy,
dość wyraźna była wieþc rózú nica w ocenach korzyści w skali indywidualnej
i zbiorowej. Wśród plusów wymieniano przede wszystkim wieþksze szanse na
niemieckim i europejskim rynku pracy, łatwiejsze przekraczanie granicy i mozú liwość swobodnego przewozú enia towarów.
Wśród narodów europejskich, głównie saþsiadujaþcych z Polskaþ, najwieþcej
badanych lubi Czechów, Niemcy zaś zajmujaþ czwarte miejsce. Najmniejszaþ
sympatiaþ cieszaþ sieþ Ukraińcy i Romowie. W świadomości badanych wysteþpuje
dość tradycyjny stereotyp Niemca. Najwieþcej osób stwierdziło, zú e Niemcy to:
Europejczycy, zdyscyplinowani, oszczeþdni i bogaci. Jedynie mniej wieþcej co
piaþty ankietowany stwierdził, zú e Niemcy saþ podobni do Polaków, i tylko co
czwarty twierdził, zú e zú ywiaþ do nas pozytywne uczucia.
Wieþkszość badanych mieszkańców zachodniego pogranicza cechuje silna
identyfikacja terytorialna, najsilniej czujaþ sieþ zwiaþzani z Polskaþ, nasteþpnie
z własnaþ miejscowościaþ, z regionem i wreszcie z Europaþ.
Na podstawie analizy odpowiedzi z poszczególnych regionów mozú na zauwazú yć, zú e podregiony gorzowski i zielonogórski wypadajaþ lepiej, jezú eli
chodzi o oceny funkcjonowania gmin, wskaźniki aktywności obywatelskiej
i oceneþ poziomu zú ycia po wstaþpieniu do Unii Europejskiej. Mieszkańcy tych
podregionów utrzymujaþ takzú e nieco czeþściej kontakty z Niemcami. Być mozú e
najgorsza pozycja szczecińskiego wynika z wpływu Szczecina, który ma,
szczególnie w mediach, opinieþ miasta źle zarzaþdzanego, poza tym wyzú sze saþ

