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DIAGNOZA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA MIEJSCA
ZAMIESZKANIA NA PRZYKŁADZIE STRYKOWA
Streszczenie: Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej jest elementem podnoszenia konkurencyjności miasta jako miejsca zamieszkania. W opracowaniu przedstawiono oceny aktualnie zajmowanego miejsca zamieszkania, preferencje oraz hierarchię potrzeb mieszkańców Strykowa ujawnionych w 2010 i 2015 r. Pokazano jakie działania poczyniły władze
Strykowa w tym okresie i jakie miały one przełożenie na poprawę wizerunku miasta jako
miejsca zamieszkania. Wskazano również obecnie najbardziej pożądane działania w opinii
mieszkańców dla poprawy jakości ich miejsca zamieszkania.
Słowa kluczowe: miejsce zamieszkania, zagospodarowanie przestrzenne, rozwój lokalny,
potrzeby społeczne, preferencje mieszkaniowe, przestrzeń publiczna, Stryków.
JEL Classification: L990, O180, R210.

Wprowadzenie
Dobrze zagospodarowana publiczna przestrzeń mieszkaniowa1 w mieście
przyczynia się do wzrostu jakości życia jej mieszkańców. Pełni ona również
funkcję promocyjną dla danego obszaru i przyczynia się do jego rozwoju. Korzystają na tym wszyscy użytkownicy, nie tylko aktualni, ale też przyszli mieszkańcy, władze samorządowe i lokalni inwestorzy. Koszty wytworzenia tej prze1

Publiczna przestrzeń mieszkaniowa − część przestrzeni (geograficznej) pełniąca realnie lub
potencjalnie funkcje mieszkaniowe, zlokalizowana na zewnątrz budynków mieszkalnych, zagospodarowana na cele mieszkaniowe, postrzegana i wartościowana przez ludność jako miejsce
zamieszkania [Groeger, 2013].
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strzeni najczęściej ponosi gmina lub spółdzielnie mieszkaniowe. Jednak bardzo
istotnym jest, aby w celu jej racjonalnego i optymalnego kształtowania nie opierać się na wyobrażeniach i dążeniach grupy osób sprawujących władzę w mieście, ponieważ oscylują one wokół ich własnych wyobrażeń i mogą odbiegać od
faktycznych ocen i deklarowanych potrzeb mieszkańców [Karwińska, 2008]. Co
więcej, badania prowadzone w różnych miastach pokazały, że ich mieszkańcy
w zróżnicowany sposób wartościują istotne dla nich, preferowane elementy zagospodarowania przestrzeni miejskiej. A wynika to w dużej mierze ze stanu
zagospodarowania aktualnie zajmowanej przestrzeni, skali porównawczej oraz
zasobu informacji jej mieszkańców [Turowski, 1979; Groeger, 2013].
Kwestie optymalizacji zagospodarowania przestrzeni miejskiej zgodnie
z potrzebami jej mieszkańców mają swoje przełożenie na rozwój miasta. W innowacyjnej pracy poświęconej roli kreatywnej klasy w dynamizowaniu rozwoju
miasta R. Florida [2002] podkreślił jakość środowiska mieszkaniowego jako
istotnego atrybutu miast w konkurencyjnej walce o zdobycie pożądanego kapitału ludzkiego [por. Sagan, 2008]. Dlatego wyzwaniem dla władz samorządowych
jest wsłuchiwanie się w artykułowane oczekiwania mieszkańców w zakresie
kształtowania zagospodarowania przestrzeni miast, podejmowanie racjonalnych
działań w celu uwzględnienia ujawnionych oczekiwań w opracowaniach planistycznych i inwestycjach lokalnych oraz kontroli ich faktycznego wdrażania
w praktyce podejmowanych decyzji na szczeblu lokalnym.
Przepisy prawne regulujące kwestie planowania zagospodarowania przestrzennego, samorządu terytorialnego, gospodarowania nieruchomościami,
a także ustawodawstwo Unii Europejskiej (UN-Habitat) spowodowały zwiększone
zainteresowanie przestrzenią mieszkaniową oraz wprowadziły obowiązek uwzględnienia udziału społecznego w procesie podejmowania decyzji w zakresie planowania jej zagospodarowania. Szerokie włączenie mieszkańców gminy, za pomocą
różnych narzędzi, w wytyczanie kierunków jej rozwoju staje się niezbędne. Wielu
autorów podziela te przekonania [m.in. Wysocka i Koziński, 1992; Pęski, 1999;
John, 2001; Gibbs, 2002; Gzell, 2002; Giordano, 2005; Billert, 2006; Parysek, 2006,
2010; Kistowski, 2007; Jędraszko, 2008; Groeger, 2013]. Jak twierdzi A. Lisowski
[2007, s. 19], „[…] badanie subiektywnej wiedzy o przestrzeni miejskiej jest wyrazem artykułowania różnych interesów podmiotów miejskich, ponadto spektakularnym przejawem konsultacji społecznych, a zarazem świadectwem realizacji idei
partycypacji w rozwiązywaniu problemów miejskich”.
Na rolę zagospodarowania publicznych przestrzeni mieszkaniowych
w podnoszeniu ich jakości już w latach 70. zwracał uwagę duński architekt
J. Gehl [2009]. O znaczeniu dla jakości życia zagospodarowania otoczenia bu-
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dynków mieszkalnych pisali w swoich pracach geografowie, architekci i socjolodzy
[Dzieciuchowicz, 1976, 2010; Bagiński, 1992; Kaczmarek, 1996; Chmielewski,
2001; Jałowiecki i Szczepański, 2002; Groeger, 2004, 2013; Polko, 2005; Milewska,
2008]. Ważnym podkreślenia jest fakt, że do rozważań urbanistów, architektów,
planistów powinno się dodać bardzo istotny pierwiastek społeczny w postaci opinii
mieszkańców, którzy funkcjonują w danej przestrzeni. Opiniom tym należałoby
przydzielić odpowiednią wagę, ponieważ w konfrontacji z innymi grupami interesów (np. deweloperami, inwestorami) mieszkańcy miast przeważnie nie stanowią
dobrze zorganizowanej i skutecznej grupy nacisku.
Badania na temat opinii mieszkańców w zakresie zagospodarowania miejskiej
przestrzeni mieszkaniowej można uznać za formę tak potrzebnej partycypacji społecznej w planowaniu i zarządzaniu przestrzenią miasta. Oczywiście zakładając, że
opinie oraz wynikające z nich wskazania i hierarchia potrzeb zostaną faktycznie
uwzględnione przez władze przy planowaniu zagospodarowania miasta.
Do badań wybrano małe miasto – Stryków. Wybór miasta nie był przypadkowy, podyktowany został następującymi przesłankami. Stryków jest gminą
o ogromnym potencjale gospodarczym i społecznym, ze względu na swoją unikalną lokalizację w centrum Polski, na skrzyżowaniu autostrad A1 i A2. Na terenie gminy zlokalizowanych jest wiele podmiotów gospodarczych, które poprzez
podatki znacząco zasilają kasę gminną oraz tworzą nowe miejsca pracy. Wysokie dochody gminy są czynnikiem sprzyjającym inwestycjom, mogącym podnieść jakość miejsca zamieszkania w ocenie jej mieszkańców i przyczynić się do
rozwoju gminy w sferze społecznej.
W badaniach prowadzonych z mieszkańcami sześciu miast województwa
łódzkiego (Łódź, Stryków, Bełchatów, Rzgów, Tuszyn, Głowno) w latach 20102012 okazało się, że mieszkańcy Strykowa najgorzej oceniali stan zagospodarowania swej publicznej przestrzeni mieszkaniowej oraz że uzyskane wyniki badań wskazały na największe niedostosowanie aktualnej przestrzeni mieszkaniowej do potrzeb mieszkańców w grupie badanych 6 miast [Groeger, 2013].
Władze gminy Stryków zainteresowały się negatywnymi wynikami badań
przeprowadzonych w 2010 r. oraz pozyskaniem aktualnych informacji w wybranych zakresach tematycznych (mieszkalnictwo, tereny rekreacyjne, transport).
Wynikiem współpracy z gminą Stryków były badania przeprowadzone w 2015 r.
na terenie miasta.
Możliwość zastosowania tej samej metody badawczej na grupie mieszkańców miasta w odstępie 5-letnim umożliwiało uzyskanie odpowiedzi na pytania,
jak wygląda efektywność działań władz gminy Stryków w sferze zagospodarowania publicznej przestrzeni mieszkaniowej i jakie nastąpiły ewentualne zmiany
w poziomie znaczenia cech miejskiej przestrzeni mieszkaniowej w opiniach
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mieszkańców. Możliwa była również ocena aktualnego stanu zagospodarowania
oraz wskazanie obecnie najbardziej pożądanych przez mieszkańców działań
władz samorządowych w publicznej przestrzeni mieszkaniowej Strykowa.

1. Metoda badań
W badaniu realizowanym w 2010 r. w Strykowie zastosowano dobór kwotowy 250 osób, przy zachowaniu faktycznej struktury płci i wieku mieszkańców.
Wartościowaniu podlegało 15 cech uznanych za pożądane w miejscu zamieszkania. Respondenci oceniali cechy dwukrotnie. Jedna ocena dotyczyła znaczenia
przypisywanego jakości preferowanego miejsca zamieszkania. W drugiej ocenie
osoby ankietowane wartościowały swoje aktualne miejsce zamieszkania ze
względu na wyróżnione 15 cech publicznej przestrzeni mieszkaniowej. Rezultatem przeprowadzonych wartościowań były dwa zestawienia określające znaczenie, dla mieszkańców miast, cech publicznej przestrzeni mieszkaniowej pożądanych w miejscu zamieszkania i aktualnego miejsca zamieszkania. Porównanie
tych ocen umożliwiło określenie dystansu między preferencjami a ocenami aktualnego miejsca zamieszkania.
W badaniu realizowanemu w 2015 r. w Strykowie zastosowano dobór kwotowy 120 osób, przy zachowaniu udziału struktur płci i wieku mieszkańców.
Wartościowaniu podlegało 18 elementów zagospodarowania przestrzeni mieszkaniowej oraz uciążliwości występujące w miejscu zamieszkania. Oba badania
ankietowe zostały przeprowadzone na podstawie kwestionariuszy przygotowanych przez autorkę opracowania i przeprowadzonych w ramach ćwiczeń terenowych studentów I roku studiów magisterskich na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
W zakresie wartościowań istotności cech publicznej przestrzeni mieszkaniowej, dla jakości preferowanego miejsca zamieszkania wykorzystano metodę
wartościowania zaproponowaną przez Groeger [2004, 2013], opartą na skali
interwałowej, gdzie 1 oznaczało bardzo niskie znaczenie, 2 – niskie znaczenie,
3 – średnie znaczenie, 4 – wysokie znaczenie, 5 – bardzo wysokie znaczenie
elementów zagospodarowania przestrzeni mieszkaniowej. Zatem w obu badaniach w 2010 r. i 2015 r. oceny mieściły się w przedziale od 1 do 5. W analizie
wartościowania elementów zagospodarowania przestrzeni mieszkaniowej poziom znaczenia danego elementu w aktualnym miejscu zamieszkania oznaczono
symbolem Wr, a poziom preferowania danego elementu symbolem Wp. Obliczenie różnic między wskaźnikami Wp i Wr pozwoliło na identyfikację poziomu
niedostosowania poszczególnych elementów zagospodarowania przestrzeni do
potrzeb badanej grupy mieszkańców.
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W celu waloryzacji otoczenia budynków mieszkalnych w Strykowie wykorzystano również opracowanie M. Patory [2016], która na podstawie metody P. Knoxa
[1976], zmodyfikowanej przez Dzieciuchowicza [2010] dokonała oceny wybranych
elementów otoczenia budynków w skali punktowej od 1 (ocena najniższa) do
5 (wzorowa ocena). Za Dzieciuchowiczem [2010] przyjęła 21 elementów podlegających ocenie w otoczeniu budynków mieszkalnych: stan techniczny budynków (1);
stan zagospodarowania podwórka (2); dostęp do żłobka (3), przedszkola (4), szkoły
podstawowej (5), gimnazjum (6) i kościoła parafialnego (7); dostęp do sklepu spożywczego (8), chemicznego (9) i supermarketu (10); dostęp do banku (11), poczty
(12), posterunku policji (13), ośrodka zdrowia (14) i apteki (15); oświetlenie ulic
(16); stan techniczny nawierzchni ulic i chodnika (17); parkingi (18); komunikacja
miejska (19); ilość i jakość zieleni (20); place zabaw (21). W badaniu uwzględniono
50 budynków mieszkalnych, różnych pod względem formy własności, rodzaju
i wieku zabudowy. Liczba tych budynków była proporcjonalna do wielkości zabudowy w danym obrębie ewidencyjnym.

2. Przestrzeń mieszkaniowa Strykowa
Obecny wizerunek Strykowa budowany jest na podstawie korzystnej dostępności komunikacyjnej. Zasadnicze znaczenie ma położenie na terenie gminy
skrzyżowania autostrad A1 i A2, a także fakt, że Stryków leży w strefie między
aglomeracjami Warszawy i Łodzi. Władze samorządowe przeznaczyły w planie
miejscowym wiele terenów pod duże inwestycje, dzięki czemu miasto posiada
możliwość dynamicznego rozwoju [Lamprecht i Marszał (red.), 2009]. Wysokie
dochody gminy jednak nie znajdują odzwierciedlenia w wielkości wydatków
gminy na sferę mieszkaniową. W skali roku w okresie 2010-2015 na mieszkalnictwo wydawano średnio zaledwie 83 zł na jednego mieszkańca (GUS BDL).
Zasoby mieszkaniowe wzrosły w tym okresie zaledwie o osiem mieszkań, a we
wskaźnikach warunków mieszkaniowych nie nastąpiły zmiany. Miasto zanotowało nieznaczny wzrost liczby mieszkańców na skutek nadwyżki migracyjnej
(przyrost rzeczywisty 0,14‰). Połowa budynków mieszkalnych Strykowa powstała przed 1969 r. Zaledwie 83% wyposażonych jest w łazienkę. Ponad 60%
zasobów mieszkaniowych to własność prywatna, a 12% komunalna. Dominuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a warunki mieszkaniowe w zakresie
wielkości mieszkań i powierzchni przypadającej na osobę są na poziomie średniej krajowej. Deweloperzy nie wykazują zainteresowania budowaniem domów
na terenie miasta, obawiając się ograniczonego popytu na mieszkania, mimo że
na 100 mieszkań przypada tu 106 gospodarstw domowych. Władze gminy za-
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częły współpracować z TBS Zgierz w celu wybudowania nowych mieszkań,
choć inwestycja do chwili obecnej nie została ukończona. Cały obszar miasta
pokryty jest planami zagospodarowania przestrzennego, co należy uznać za bardzo pozytywną informację dla prawidłowego rozwoju miasta.
Tereny zabudowy mieszkaniowej stanowią obecnie 14% miasta, a docelowo według planów mają zajmować 18%. Natomiast tereny zieleni i upraw polowych z obecnie 58% mają docelowo zmniejszyć się do zaledwie 15% powierzchni miasta. W rozwoju przestrzennym miasta założono największy rozwój
zabudowy przemysłowej i usług z nią związanych.
Mieszkańcy Strykowa biorący udział w badaniach ankietowych w 2015 r.,
wskazując zalety Strykowa jako miejsca zamieszkania, byli zdania, że wielkość
miasta jest pozytywną cechą i powoduje, że wszędzie mają blisko (50% respondentów), następnie zwracano uwagę na dobre położenie komunikacyjne i połączenie z Łodzią (12,6%) oraz dostępność miejsc pracy (11%). W zakresie elementów zagospodarowania – doceniano dobre drogi i ich oświetlenie,
dostępność placów zabaw dla dzieci oraz czystość miasta. Wśród wymienianych
wad ¼ respondentów wskazywała na sąsiedztwo autostrad, 16% na brak rozrywek i 13 % na brak anonimowości. W badaniu ankietowym jedno z pytań dotyczyło najładniejszych miejsc w mieście. Mieszkańcy Strykowa wskazywali na
obiekty rekreacyjne, tj. zalew, boisko Orlik, skatepark. Wykazali się w tym
względzie bardzo wysoką zbieżnością ocen, wskazując te miejsca jako ulubione
i o największym znaczeniu. Za najbardziej atrakcyjne miejsca do zamieszkania
w Strykowie ankietowani uważali ul. Targową (w pobliżu zalewu) oraz osiedle
im. Mikołaja Kopernika – Zacisze. Natomiast przy ul. Batorego i Kościuszki
oraz w okolicach budynków mieszkalnych, które należą do gminy, nie chcieliby
zamieszkać. Główną przyczyną negatywnych ocen było sąsiedztwo osób o niskim statusie społecznym, często z patologiami, a także zagospodarowanie podwórzy przy tych obiektach (50% wskazań).

3. Potrzeby mieszkańców Strykowa w zakresie zagospodarowania
przestrzeni mieszkaniowej w 2010 r.
W celu określenia deklarowanych i faktycznych potrzeb mieszkańców
Strykowa w zakresie zagospodarowania publicznej przestrzeni mieszkaniowej
poddano wartościowaniu jej elementy zagospodarowania wskazywane przez
mieszkańców miast jako istotne w miejscu zamieszkania [Groeger, 2013]. Ankietowani mieszkańcy Strykowa w 2010 r. najwyżej oceniali w przestrzeni miasta poziom bezpieczeństwa i wygląd budynków, wyposażenie w media miejskie
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oraz dostępność kościoła. Jednak kluczowym w badaniu potrzeb mieszkańców
było określenie jak istotne są dla nich poszczególne badane elementy zagospodarowania. Wówczas wskazywali na bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania,
estetykę otoczenia i dostępność komunikacyjną. Jednak idąc krok dalej w podjętym badaniu określono, jakie są różnice między znaczeniem danego elementu
zagospodarowania, a oceną jego stanu w aktualnym miejscu zamieszkania. Uzyskane wyniki wskazały faktyczną skalę potrzeb mieszkańców, a nie tylko ich
preferencje w zakresie zagospodarowania przestrzeni mieszkaniowej.

Rys. 1. Wartościowanie znaczenia elementów zagospodarowania preferowanych (Wp)
oraz ocenianych w aktualnym miejscu zamieszkania (Wr) przez mieszkańców
Strykowa w 2010 r. wraz z określeniem poziomu potrzeb ( niedostosowania
aktualnie zajmowanej przestrzeni do oczekiwań) (Wp-Wr)

Analiza znaczenia elementów zagospodarowania przestrzeni mieszkaniowej
dla mieszkańców Strykowa pokazała, że w 2010 r. dostępność kościoła była
większa niż deklarowane w tym względzie potrzeby mieszkańców. Największe
faktyczne potrzeby mieszkańców w 2010 r. dotyczyły dostępności terenów rekreacyjnych, dostępności komunikacyjnej oraz poprawy estetyki otoczenia. Kolejny poziom zbliżonych potrzeb dotyczył poziomu bezpieczeństwa, dostępu do
placówek gastronomicznych, placówek oświatowych i pocztowych.
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miał pełnić funkcje rekreacyjne oraz w budowę boiska sportowego. Na infrastrukturę społeczną wydatkowano 2% środków. Mieszkańcy jednak wyrażali
w 2015 r. swe niezadowolenie mające źródło ich zdaniem w nietrafionych inwestycjach (35% ankietowanych), zbyt długim czasie realizacji inwestycji (27%)
oraz długotrwałych procedurach administracyjnych (24%) [Stańczyk, 2016].
W odbiorze społecznym władze lokalne poczyniły kilka ważnych inwestycji wpływających na poprawę jakości życia. Mieszkańcy do najważniejszych
w tym aspekcie zaliczyli budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych (40,7%),
w tym zagospodarowanie zalewu „Moszczenica”, wybudowanie siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw. Na te obiekty zwróciły największą uwagę osoby
w wieku 18-39 lat. Drugą ważną inwestycją na obszarze Strykowa była poprawa
jakości infrastruktury drogowej (22,9%), którą najbardziej docenili respondenci
w wieku 40-60 lat. Według respondentów ważną inwestycją była poprawa jakości chodników (wymiana materiału na kostkę brukową). Wśród ankietowanych
znalazły się osoby (14,4%), które stwierdziły, że władze gminy nie poczyniły
żadnych istotnych inwestycji na obszarze Strykowa. Osoby do 60 roku życia za
istotne inwestycje uważały rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (5,1%)
oraz poprawę estetyki, oświetlenia i bezpieczeństwa miasta (5,1%). Dostrzegano
też zbędne inwestycje, tj. modernizacje Urzędu Miasta i Gminy Stryków, prowadzenie asfaltowych dróg przez tereny leśne oraz niepotrzebne wybetonowanie
targowiska miejskiego.
Obszary problemowe i inwestycyjne, w których władze lokalne powinny
podjąć działania, to w opinii respondentów m.in. dalsze inwestycje w zakresie
obiektów sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych (57%), placówek szkolnooświatowych (14%), budowa mieszkań komunalnych (11,4%) oraz działania
w zakresie poprawy infrastruktury technicznej (11,4%) – ze szczególnym
uwzględnieniem budowy ścieżek rowerowych. Wskazywano również na potrzebę poprawy wizerunku centrum miasta i stworzenia przyjaznej przestrzeni,
w której chcieliby spędzać czas.
Mieszkańcy w przeprowadzonym badaniu określili poziom znaczenia zgłaszanych inwestycji na terenie Strykowa (rys. 3). Okazało się, że infrastruktura
drogowa jest dostrzegana jako potrzebna, ale jej znaczenie dla poprawy jakości
życia mieszkańców jest niskie. Prawdopodobnie na te opinie ma wpływ również
fakt, że tak duże środki wydatkowane na drogi, obecnie poprawiają głównie
funkcjonowanie firm zlokalizowanych na terenie gminy, a w mniejszym stopniu
zwykłych mieszkańców.
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Badanie przeprowadzone w Strykowie w 2015 r. uwzględniało również zagadnienie najbardziej pożądanych obiektów usług dla ludności w przestrzeni
miejskiej (rys. 5).
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obiekty sportowe
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tereny rekreacyjne
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Rys. 6. Odsetek wskazań obiektów usługowych pożądanych przez mieszkańców
w przestrzeni mieszkaniowej Strykowa w 2015r.
Źródło: Patora [2016].

Najwięcej zwolenników wśród ankietowanych miał postulat zwiększenia
ilości obiektów gastronomicznych (37% respondentów). Najistotniejsza była dla
mieszkańców lokalizacja kawiarni (45%), restauracji (20%) i baru (20%). Drugie miejsce wśród deklarowanych potrzeb zajmowały obiekty sportowe. Aż 78%
wskazywało na potrzebę budowy basenu, a 20% widziało potrzebę lokalizacji
klubu fitness w Strykowie. Potrzebę budowy kolejnego sklepu spożywczego
dostrzegało 10% respondentów, spośród których blisko 30% miało bardzo sprecyzowane oczekiwania, wskazując sklep sieci Lidl.

6. Waloryzacja elementów otoczenia budynków mieszkalnych
w Strykowie
Waloryzacją otoczenia budynków mieszkalnych w Strykowie zajmowała
się M. Patora [2016]. Dokonała ona oceny 21 elementów w skali punktowej od
1 (najniższa ocena) do 5 (wzorowa ocena) – rys. 7. W badaniu uwzględniono
50 budynków mieszkalnych, różnych pod względem formy własności, rodzaju
i wieku zabudowy. Liczba tych budynków była proporcjonalna do wielkości zabudowy w danym obrębie ewidencyjnym. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji
najsłabiej została oceniona dostępność parkingów, gimnazjum, poczty i policji.
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W kolejnych pięciu latach władze Strykowa poczyniły szereg inwestycji
poprawiających jakość życia mieszkańców. Inwestycje infrastrukturalne wyraźnie doprowadziły do poprawy dostępności komunikacyjnej miasta i pozytywnie
rozwiązały dostęp do placówek służby zdrowia i obiektów handlowych (rys. 8).
Wyraźnie poprawiono estetykę otoczenia, natomiast nadal w opiniach mieszkańców Strykowa problemem są zaniedbane budynki.

Rys. 8. Oceny elementów zagospodarowania aktualnego miejsca zamieszkania
w opiniach mieszkańców Strykowa w 2010 i 2015 r.

W okresie pięciu lat nie udało się poprawić dostępności do terenów rekreacyjnych, które były i są najważniejszą potrzebą mieszkańców Strykowa. Inwestycje w zagospodarowanie otoczenia zalewu nie przyniosły poprawy sytuacji,
choć były to działania władz Strykowa najlepiej dostrzegane przez mieszkańców. Brak poprawy sytuacji wynika z realizacji, która nie odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Obecnie ograniczone tereny rekreacyjne wokół zalewu nie
zostały powiększone i odpowiednio zagospodarowane. Dodatkowo lokalizacja
nowej zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie zalewu ogranicza
możliwości zagospodarowania tego obszaru pod funkcję rekreacyjną. W opiniach mieszkańców poczynione inwestycje na obrzeżach zbiornika wodnego
umożliwiają jedynie spacery wzdłuż zalewu z widokiem na wodę i budynki
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mieszkalne. Problem odpowiednio zagospodarowanych terenów rekreacyjnych
wydaje być się podstawowym problemem w Strykowie, ponieważ mieszkańcy
wyraźnie odczuwają brak możliwości spędzania wolnego czasu w mieście. Potwierdzeniem tego wniosku jest bardzo wysoka zbieżność opinii w zakresie konieczności lokalizacji domu kultury z bogatszą ofertą kulturalną i sportową oraz
basenu miejskiego.
W okresie 5 lat pogorszyło się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
W przestrzeni miasta najgorsze opinie ma centrum oraz osiedle Batorego. Miejsca te kojarzone są ze zniszczonymi budynkami, obiektami usługowymi oferującymi spożywanie alkoholu oraz brakiem zagospodarowanej zieleni miejskiej
umożliwiającej bezpieczne spędzanie w tych miejscach wolnego czasu. Taki
obraz centrum miasta, rysujący się w świadomości mieszkańców, wyraźnie obniża postrzegane walory miasta, a dotychczasowe działania w postaci sadzenia
kwiatów w centrum, projektu domu kultury, którego bryła jest oderwana od otoczenia, nie przynoszą pożądanych rezultatów. Celem władz miasta jest dobre
gospodarowanie przestrzenią w zgodzie z potrzebami mieszkańców i nawet jeśli
w tak małym mieście dostrzegane są różne problemy oraz potrzeby, to warto
sięgnąć do analiz, opracowań i projektów specjalistów w celu podniesienia efektywności działań w zakresie zagospodarowania przestrzeni, a także spowodowania, że będzie ona atrakcyjna dla mieszkańców. Dlatego wskazanym byłoby
wyłonienie w drodze konkursu projektu architektonicznego, który pozwoliłby
stworzyć funkcjonalne centrum miasta zgodne z wcześniej zdiagnozowanymi
potrzebami mieszkańców. Również istotne znaczenie dla racjonalnej gospodarki
przestrzenią miejską ma stałe monitorowanie potrzeb mieszkańców, które można
uznać za formę partycypacji społecznej i weryfikacji efektywności działań władz
samorządowych. Zaproponowane narzędzia mogą być wsparciem w nakreślaniu
pożądanych kierunków działań w zakresie planowej gospodarki przestrzennej.
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THE DIAGNOSIS OF THE LOCAL COMMUNITY NEEDS IN THE AREA
OF DEVELOPMENTS OF THE PLACE OF RESIDENCE
ON THE EXAMPLE OF STRYKÓW
Summary: Development of urban space is an element raising the competitiveness of the
city as a place of residence. The paper presents the assessment of the place of residence,
preferences and hierarchy of needs of Stryków residents revealed in 2010 and 2015.
Actions taken by the Stryków authorities during this period and how they contributed to
improve the image of the city as a place of residence were indicated. It also identifies
today’s most desirable actions, in the opinion of the residents, to improve the quality of
their place of residence.
Keywords: place of residence, spatial planning, local development, social needs, housing preferences, public space, Stryków.

