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Wstęp
Od 2017 roku działa Program Społeczny Rozwoju Wyspy 

Sobieszewskiej koordynowany przez Urząd Miejski w Gdańsku. 

W ramach inicjatywy powstało partnerstwo na rzecz rozwoju 

Wyspy, które realizuje cele programu przez organizację 

warsztatów, wydarzeń kulturalnych i społecznych.

Przed rozpoczęciem kolejnego etapu programu koordynatorzy 

postanowili zasięgnąć opinii mieszkańców na temat 

dotychczasowych działań i możliwych kierunków rozwoju projektu. 

Ze względu na ograniczenia kontaktów bezpośrednich wynikające 

z zaleceń na czas pandemii jako metodę badawczą wybrano 

ankietę internetową, która miała odpowiedzieć na poniższe 

pytania.
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Pytania badawcze
1. Czy proponowane w ramach programu działania 

odpowiadają na potrzeby mieszkańców? 

2. Na ile program jest widoczny w kontekście zmian w tej 
dzielnicy Gdańska?

3. Jaki jest stopień zaangażowania reprezentantów 
Partnerstwa? Jaki jest potencjał dalszego współdziałania?

4. W jakim stopniu udaje się zrealizować zakładane cele 
programu?

5. W jakim kierunku zdaniem mieszkańców powinna 
rozwijać się Wyspa i jaka może być rola Programu 
Społecznego Rozwoju Wyspy w dalszym rozwoju 
dzielnicy?

WYSPA SOBIESZEWSKA
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UCZESTNICY 
BADANIA



Badanie było realizowane w terminie 

1-13.12.2020 przy wsparciu dystrybucji przez 

komunikację z zarejestrowanymi posiadaczami 

Karty Mieszkańca oraz przez promocję 

w mediach społecznościowych i mediach 

własnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

W badaniu wzięło udział 437 osób

Uczestnicy badania odpowiadali na pytania 

dotyczące aktywności i zmian, jakie dostrzegają 

w dzielnicy oraz kierunku rozwoju Wyspy 

Sobieszewskiej.

Dodatkowo osoby aktywnie zaangażowane 

w organizację wydarzeń partnerskich (n=40) 

udzielały odpowiedzi na temat swojego 

doświadczenia i planów związanych 

z działaniem na rzecz Wyspy w przyszłym roku.
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Wiek badanych

32

77

114

68

47

21

15

16-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55-64 lata

65 i więcej

odmowa odpowiedzi
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Struktura wieku badanych 

odpowiada w dużym stopniu 

strukturze wiekowej dorosłych 

mieszkańców Wyspy1 z lekkim 

niedoreprezentowaniem osób 

w wieku senioralnym. 

W ostatnich latach liczba 

mieszkańców tej dzielnicy 

nieznacznie malała z roku na rok1. 

1. Dane dostępne na stronie https://www.Gdansk.Pl/gdanskwliczbach/mieszkancy,a,108046 



Płeć badanych

kobieta

56,15%

mężczyzna

39,04%

inna

0,27%

odmowa 

odpowiedzi

4,55%

8

W badaniu wzięło udział nieznacznie 

więcej kobiet niż wynikałoby to 

ze struktury demograficznej 

dzielnicy. Nie jest to zjawisko 

niepokojące w kontekście Programu 

Społecznego Rozwoju Wyspy 

Sobieszewskiej. Z badań 

dotyczących aktywności kulturalnej 

i społecznej to właśnie kobiety 

częściej się w nie angażują i również 

chętniej biorą udział w badaniach. 

1. Dane dostępne na stronie https://www.Gdansk.Pl/gdanskwliczbach/mieszkancy,a,108046 



Miejsce zamieszkania

39

25

9

10

36

93

72

25

46

19

Górki Wschodnie

Komary

Orlinki/Orle

Pastwa Sobieszewska

Przegalina

Sobieszewo

Świbno

Wieniec

inna dzielnica Gdańska

inna miejscowość
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W sumie 83% osób biorących udział 

w badaniu mieszkało na Wyspie 

Sobieszewskiej, 12% w innej 

dzielnicy Gdańska, a 5% mieszka 

w innej miejscowości.



POSTRZEGANIE 
PROGRAMU SPOŁECZNEGO 

ROZWOJU
WYSPY SOBIESZEWSKIEJ



Wśród mieszkańców Wyspy istnieje 

przekonanie, że przez wiele lat ich dzielnica 

była zapomniana i niedoinwestowana. 

Symbolicznym wyrazem tej sytuacji był 

brak stałego mostu łączącego Wyspę 

z Gdańskiem.

Pomimo powstania w 2018 roku mostu, 

wciąż obecne jest poczucie odcięcia 

i zaniedbania. 

Programy społeczne wspierające rozwój 

lokalnej społeczności nie są i nigdy nie 

będą tak spektakularne i widoczne jak 

inwestycje w infrastrukturę. Ich działanie 

i zmiana społeczna rozpisana jest na wiele 

lat i pokoleń mieszkańców. Są jednak 

niezbędnym elementem zmian 

w dzielnicach, o którego znaczeniu trzeba 

przekonywać zarówno mieszkańców jak 

i decydentów skupionych wokół szybkich 

i widocznych efektów. 
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Jak bardzo zmieniła się Wyspa?

12

1

2%

2

10%

3

40%

4

33%

5

15%

Badani określili stopień zmian na Wyspie w ciągu ostatnich 4 lat na 3 - na skali 1-5 (gdzie

1 oznaczało brak zmian a 5- bardzo duże zmiany). Oceniali je tak niezależnie od miejsca

zamieszkania. Jedynie mieszkańcy osady Orlinki nieznacznie wyżej (średnio 3,8) określali

zmiany jakie obserwują na Wyspie. Na ocenę tych zmian nieznaczny wpływ miało to, czy

osoba odpowiadająca była zaangażowana w działania Partnerstwa. Te osoby oceniały

widoczność zmian na 4.

brak 
zmian

bardzo duże 
zmiany



Co najbardziej wpłynęło na zmianę?

13

76% Powstanie 

nowych dróg 

rowerowych

73%

79% 
Inwestycje w 

drogi, mosty

83%*

41% 
Zagospodarowa-

nie nabrzeży

38%

23% Zlot Związku 

Harcerstwa 

Polskiego „Gdańsk 

2018”

25%

4% Nowe 

wydarzenia lokalne: 

kulturalne, sportowe, 

wspólnotowe

5%

1% Wsparcie rozwoju 

mieszkańców przez 

kursy, szkolenia…

5%

Osoby obserwujące zmiany na Wyspie w bardzo niewielkim stopniu widzą ich związek z Programem

Społecznym Rozwoju Wyspy. Nie widzą powiązań między aktywnością partnerstwa, własnymi

działaniami a tym, jak zmienia się to miejsce. W działaniach informacyjnych warto podkreślać sens

i znaczenie tych inicjatyw i to w jaki sposób aktywność mieszkańców przyczynia się do postawania

nowych inwestycji, lobbowania za zmianami infrastrukturalnymi i jak silne znaczenie ma poczucie

wspólnoty dla powodzenia w dyskusjach z decydentami i lobbowaniu na rzecz zmian w dzielnicy.

To wszystko bardzo łatwo umyka w codziennej obserwacji, także osobom, które aktywnie biorą udział

w działaniach programu.
*Kolorem niebieskim oznaczono odpowiedzi w grupie mieszkańców zaangażowanych w organizację wydarzeń partnerskich



Organizacje aktywne lokalnie
165

142

116

115

99

86

55

53

52

50

38

36

30

28

25

24

22

20

13

12

8

8
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Ochotnicza Straż Pożarna Gdańsk - Świbno

Gdański Archipelag Kultury „Wyspa Skarbów”

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Ochotnicza Straż Pożarna  Gdańsk - Sobieszewo

Związek Harcerstwa Polskiego

Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii…

Urząd Miejski w Gdańsku

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling

Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Koło Emerytów i Rencistów nr 6 "Bursztynek"…

Urząd Morski w Gdyni

Parafia św. Wojciech Gdańsk - Świbno

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego…

Fundacja Eko Wyspa

Lokalna Organizacja Turystyczna Wyspa Sobieszewska

Gdańska Organizacja Turystyczna

Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego…

Międzynarodowe Targi Gdańskie

Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i…

Inne

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
14

Wykres przedstawia częstotliwość 

wskazywania przez badanych 

wymienionych organizacji jako 

najczęściej podejmujących 

działania na Wyspie 

Sobieszewskiej. Warto zwrócić 

uwagę na silną rolę Ochotniczych 

Straży Pożarnych, centrum kultury 

oraz lokalnych stowarzyszeń 

i stosunkowo małe zaangażowanie 

szkół. Wśród odpowiedzi 

dodatkowych pojawiły się 

biblioteka i Ośrodek dla dzieci 

niewidomych i niedowidzących 

w Sobieszewie, ale najczęściej 

wpisywano tam komentarz 

o braku aktywności jakiejkolwiek 

organizacji (6 odpowiedzi).



Uczestnictwo w wydarzeniach

11%

19%

21%

21%

28%

33%

33%

33%

35%

38%

40%

52%

58%

Konkurs Exlibris

Konkurs Kulinarny „Smaki Wyspy …

Rodzinne pływania jachtami

Kajakowy Cross Challange

Bursztynowy Festiwal Biegowy

Ptasi Piknik w Ptasim Raju

Piknik Wyspa Przyrodników

Akcja Lato

Cykliczne wernisaże i wystawy

Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki po…

Wizyta w Izbie Pamięci Wincentego Pola

Karnawał Latawców

Festyn Świbnieńskie Lato

Tylko 10% badanych mieszkających na Wyspie 

nie brało udziału w żadnym ze wspomnianych 

wydarzeń. Co świadczy od dużym zasięgu działań 

realizowanych w ramach Programu Społecznego 

Rozwoju Wyspy.

Najbardziej popularnym wydarzeniem był Festyn 

Świbnieńskie Lato – brało w nim udział 58% 

ankietowanych, choć uzyskał też jedne z najniższych 

ocen (3,6) w skali 1-5. Wydarzenia o charakterze 

festynowym, piknikowym gromadzą największą 

publiczność, ponad połowa badanych brała w nich 

udział. 40% badanych odwiedziło Izbę Pamięci 

Wincentego Pola a 38% spacerowało po wyspie 

z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami. 
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Ocena dotychczasowych działań

3,9

4,3

4,1

3,9

4,2

4,1

3,5

4,1

4,2

3,6

4,0

4,2

3,8

Wizyta w Izbie Pamięci Wincentego Pola

Rodzinne pływania jachtami

Ptasi Piknik w Ptasim Raju

Piknik Wyspa Przyrodników

Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki po…

Konkurs Kulinarny „Smaki Wyspy …

Konkurs Exlibris

Karnawał Latawców

Kajakowy Cross Challange

Festyn Świbnieńskie Lato

Cykliczne wernisaże i wystawy

Bursztynowy Festiwal Biegowy

Akcja Lato

Najlepiej oceniane wydarzenia to te oferujące 

aktywności sportowe oraz gromadzące pasjonatów 

konkretnych tematów jak przyroda czy historia 

wyspy. Wskazuje to na różnorodność kierunków 

rozwoju mieszkańców i ich potrzeb z tym 

związanych. Warto łączyć ze sobą grupy, które 

dzieląc wspólne zainteresowania i cele są w stanie 

tworzyć silny głos w sprawie przyszłości dzielnicy.
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Wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy

Zdecydowanie częściej ankietowani 

zwracają uwagę na zwiększony ruch 

turystyczny na Wyspie i większe 

zainteresowanie tym miejscem ze strony 

mieszkańców Gdańska. Oznacza to, że 

jeden ze stawianych programowi celów 

udaje się osiągnąć w dość dużym 

stopniu.

Jest więcej turystów, którzy odwiedzają 
Wyspę ze swoją rodziną. 

nie tak

Inni mieszkańcy Gdańska bardziej doceniają 
naszą dzielnicę.

nie tak

17



Mieszkańcy są bardziej przyjaźnie nastawieni 
do siebie i gości.

nie tak

Ludzie bardziej dbają o to miejsce.

nie tak

To jeden z celów  Programu 

Społecznego Rozwoju Wyspy. Choć w 

działania na rzecz dzielnicy angażują się 

aktywni mieszkańcy zmiany, w 

codziennych relacjach i dbaniu 

o wspólne miejsce nie są tak widoczne.

Integracja mieszkańców i zaangażowanie 
mieszkańców w działania na rzecz dzielnicy

18



Czy zmiana tylko 
na lepsze?

„Za dużo rozgłosu o wyspie i za dużo ludzi przyjeżdzających niszczących naszą 
piękną wyspę.” 

"Wyspa ma być ekologiczna a raczej miasto robi coś odwrotnego. Najazd ludzi, 
w lesie brud, śmieci, na plaży to samo. Rozdeptywane są wydmy, las pokopany, 
wycinane drzewa. Nasze «ulice» nikt nie sprząta. Płacimy podatki jak w centrum. 

Mieszkam na wsi, wszędzie mam daleko ale chcę mieć spokój.”

„Żeby zaprzestać budowania bloków, robi się ciasno, zwierzęta nie mogą 
migrować z lasu na pola i z powrotem, dużo zwierząt ginie pod kołami 

samochodów. To już nie jest ta sama cicha Wyspa.” 

„Powinien powstać porządny supermarket taki jak biedronka czy netto aby 
w spokoju robić zakupy i bank.”

„Pub, w którym można by się spotykać wieczorami z małym parkietem. Duża 
pływalnia dostępna dla mieszkańców.”

„Zrównoważony rozwój. Nowi mieszkańcy. Kameralne obiekty turystyczne 
a nie molochy hotelowe.”

W odpowiedziach otwartych często pojawiały się krytyczne uwagi
dotyczące wzmożonego ruchu turystycznego i niekorzystnych inwestycji
w drogi, czy nowe osiedla deweloperskie, które zagrażają przyrodzie
Wyspy Sobieszewskiej i nie odpowiadają potrzebom mieszkańców.
Prezentowane opinie często opierają się na potocznych informacjach
krążących w Internecie. Sami mieszkańcy są podzieleni w swojej ocenie
dotychczasowych inwestycji i kierunku rozwoju Wyspy. Należy te
kontrowersje brać pod uwagę w promocji i komunikacji działań i inwestycji
w dzielnicy. Warto te napięcia dotyczące przyszłości Wyspy mieć
na uwadze w dalszym rozwoju programu. Równoważyć potrzeby różnych
grup – tych którym zależy na zachowaniu dzikiego charakteru Wyspy i tych
skupionych na bardziej miejskim rozwoju dzielnicy.
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PARTNERSTWO NA RZECZ 
ROZWOJU WYSPY 
SOBIESZEWSKEJ



Zmiany widziane od 
wewnątrz

W badaniu wzięło udział 40 osób, które aktywnie brały udział 

w organizacji wydarzeń w ramach Partnerstwa. Osoby te 

nieznacznie różnią się w postrzeganiu skali zmian na Wyspie –

oceniają je na 4. Nie różnią się natomiast od pozostałych 

badanych w swojej ocenie charakteru tych zmian. Również 

aktywni mieszkańcy częściej widzą zmiany w ruchu 

turystycznym niż wzrost troski o wspólne miejsce. Trochę 

częściej zauważają zmiany w codziennej serdeczności (40% 

zgadza się ze stwierdzeniem, że mieszkańcy stali się bardziej 

życzliwi). Wskazuje to na silniejszą integrację w tej grupie 

i wpływ udziału w Partnerstwie i współdziałania na tworzenie 

lokalnych więzi. 

WYSPA SOBIESZEWSKA
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Organizatorzy wydarzeń

kobieta

42%

mężczyzna

48%

odmowa 

odpowiedzi

10%

22

Większość organizatorów rekrutuje się ze Świbna 

i Sobieszewa (to największe osady na Wyspie), ale 

w działania angażują się również osoby mieszkające 

w innych dzielnicach Gdańska lub innej miejscowości. 

Wśród badanej grupy nieznacznie przeważają 

mężczyźni. Najlepiej reprezentowane w grupie 

organizatorów są osoby w wieku 35-44, najsłabiej 

młodzież, ale należy docenić, że w działania na rzecz 

dzielnicy zaangażowane są osoby z różnych grup 

wiekowych i warto rozwijać zaangażowanie 

w młodszej grupie wykorzystując już aktywne osoby 

w roli ambasadorów.

6

1

2

2

2

10

18

2

5

2

Górki Wschodnie

Komary

Orlinki/Orle

Pastwa Sobieszewska

Przegalina

Sobieszewo

Świbno

Wieniec

inna dzielnica Gdańska

inna miejscowość

2

3

13

8

5

4

5

16-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55-64 lata

65 i więcej

odmowa odpowiedzi



Samoocena zaangażowania 
w działania na rzecz Wyspy

Osoby zaangażowane 
w działania dzielnicowe dobrze 
oceniają to doświadczenie 
(średnio 4 na skali 1-5). 

Badani działacze lokalni oceniają 
stopień swojego zaangażowania 
na 4 (na skali 1-5)

28% uważa się za bardzo 
zaangażowanych, 25% średnio a 
tylko 5% widzi siebie jako mało 
aktywnych.
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Mocne i słabe strony działań

24

Dla wielu osób największą korzyścią z zaangażowania
się w organizację wydarzeń była możliwość poznania
ludzi: osób o podobnej pasji i innych mieszkańców
Wyspy. Satysfakcję daje współdziałanie i wpływ
na rozwój lokalnej społeczności. Zadowolenie
uczestników wydarzeń jest miłą nagrodą a sama
organizacja dla niektórych stanowi po prostu
przyjemność.

Większość osób jest zadowolona ze zrealizowanych
działań. Tegorocznym problemem były ograniczenia
związane z pandemią. Część osób chciałaby móc
bardziej zaangażować mieszkańców i zwiększyć
zainteresowanie organizowanymi przedsięwzięciami.
Pojawiły się też w ich doświadczeniach problemy
z obecnością nieproszonych, nietrzeźwych gości
podczas imprez; na poziomie organizacyjnym – za mały
wpływ na kształt projektu i wykonywane działania oraz
brak infrastruktury, która potrzebna jest do realizacji
niektórych wydarzeń.



PRZYSZŁOŚĆ 
PROGRAMU



Zaangażowanie członków 
Partnerstwa

26

Tak, w takim samym 

stopniu

24

Tak, w mniejszym 

stopniu

4

Tak, w większym 

stopniu

9

Nie

3

Czy chce Pan/Pani nadal 

angażować się w podobne działania?

24 z 40 pytanych osób chce 

zaangażować się nadal 

w podobne działania w takim 

samym stopniu, a 9 chce 

zwiększyć swój udział.

Tylko 4 osoby chcą angażować 

się mniej i 3 zrezygnować.



Rola Urzędu Miejskiego w 
partnerstwie

27

Łącznika
między 
różnymi 
lokalnymi 
organizacjami

• 5%

Weryfikatora
działań 
podejmowanych 
w partnerstwie

8%

Konsultanta z 
zewnątrz, 
który dzieli się 
innym 
spojrzeniem 
na problemy i 
szanse Wyspy

• 13%

Inicjatora
działań –
pomysłodawcy

• 15%

Koordynatora
działań 
różnych 
lokalnych 
inicjatyw

• 28%

Grantodawcy
finansującego
lokalne
inicjatywy

• 28%

Eksperta
ułatwiającego 
realizację 
działań, 
rozwiązującego 
trudności 
formalne

• 38%

Realizatora
pomysłów 
zgłaszanych 
przez 
mieszkańców 
i organizacje

• 48%

Odpowiedzi osób zaangażowanych w działania na Wyspie wskazują na to, jak 

dużą pracę należy jeszcze wykonać na rzecz stworzenia realnego partnerstwa 

między lokalną społecznością a reprezentantami administracji miejskiej. 48% 

widzi urząd jako realizatora pomysłów mieszkańców. Jest charakterystyczne dla 

polskich warunków, gdzie dystans między władzą a społeczeństwem jest bardzo 

widoczny i często wpływa na tarcia we wzajemnych relacjach. 

Ważną rolą, którą może przyjąć zespół realizujący program po stronie miasta 

jest wspieranie realizacji przez swoją wiedzę ekspercką – jak radzić sobie 

z  procedurami urzędowymi, gdzie zgłaszać potrzeby i prośby 

o konieczne zezwolenia na działania w przestrzeni miejskiej.



Kierunki rozwoju
Badanym, którzy czynnie biorą udział w działaniach programu trudno 
było sprecyzować kierunki działania na przyszły rok. Wiele z nich 
wybierało wiele obszarów wskazanych w deklaracji współpracy, ale 
nie potrafiła sprecyzować, jak można je realizować w przyszłości. 

Najwięcej osób skupiło się wokół: 

• pielęgnowania tożsamości Wyspy, dbania o jej estetykę 23 osoby

• integracji mieszkańców i aktywizacji lokalnej społeczności 20 osób

• edukacji ekologicznej i ochrony przyrody 20 osób

• rozwoju sportów wodnych i infrastruktury wokół nich 20 osób

Najmniejsze zaangażowanie towarzyszy tworzeniu warunków 
do realizacji innowacyjnych pomysłów na prowadzenie małych 
działalności gospodarczych oraz przedsięwzięć społecznych 
(8 wskazań).

WYSPA SOBIESZEWSKA
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Pomysły na działania

Edukacja ekologiczna
• warsztaty świadomości ekologicznej

• akcje sprzątania terenów spacerowych

• inicjatywa budowy ścieżki na byłym 
kolektorze

W wypowiedziach pojawiają się też wątki 
ograniczenia liczby turystów i inwestowania 
w „beton”, prośby o uporządkowanie kwestii 
śmieci wielkogabarytowych. Widać duże 
zaangażowanie w zachowanie „dzikiego” 
charakteru Wyspy 

„Zaangażowanie mieszkańców w działalność 

na rzecz zachowania "dzikiego" charakteru Wyspy, 

ochrona jej przyrody przed zakusami inwestorów, 

betonowaniu leśnych i polnych dróg, wycinaniu 

drzew, "uparkowieniu" lasu i budowaniu obiektów 

gastronomicznych i rekreacyjnych na plaży.”

„Warsztaty świadomości ekologicznej, akcje 

sprzątania terenów spacerowych.”

„Powinno się powstrzymać ekspansję dużej, 

wielorodzinnej zabudowy oraz dużych ośrodków 

wczasowych, estetykę powierzchni reklamowych, 

zdecydowanie (powinny być) zwiększone tereny 

ochrony przyrody, powstrzymane w skuteczny 

sposób dzikie parkowanie aut w okresie letnim”
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Pomysły na działania

„Próba jeszcze lepszej integracji 
społeczeństwa, szczególnie młodszego 

pokolenia.”

„Więcej spotkań z mieszkańcami Wyspy, aby 
wspólnie rozwiązywać problemy.”

„Działania na rzecz rozwoju niezbędnej 
infrastruktury, szersze włączanie do działań 
osób młodych oraz nowych mieszkańców 

Wyspy.”

„Powinno powstać choćby jedno miejsce 
dla dzieci starszych, które również chciałyby 

aktywnie spędzać czas. Na Wyspie nie ma ani 
jednego takiego miejsca. Mieszkają tu 

nie tylko małe dzieci ale również młodzież, 
o której nikt nie pamięta.”

Integracja społeczna
• Spotkania sąsiedzkie

• Pikniki, wydarzenia na plaży

• Rajdy rowerowe i piesze

• Wydarzenia sportowe

• Wystawy garażowe

• Festiwal Narracje

• Zlot motocyklistów

• Dyskusje i wspólne rozwiązywanie 
problemów

• Większa aktywność Rady Dzielnicy

• Włączanie w działania osób młodych 
i nowych mieszkańców Wyspy
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Pomysły na działania

Inwestycje

• Zagospodarowanie zespołu Forsterówka

• Rozwój marin, miejsc do cumowania, 

przystani i szlaków wodnych (także 

za mostem od strony Wiślinki)

• Rewitalizacja Parku Zdrojowego

• Dbanie o estetyczny wygląd centrum 

Sobieszewa jako wizytówki dzielnicy

„Rewitalizacja Parku Zdrojowego oraz zadbanie 

o estetyczny wygląd centrum Sobieszewa, które 

powinno być wizytówką Wyspy, dla osób 

przyjeżdzających.”

„Zagospodarowanie centrum Sobieszewa. 

Likwidacja tymczasowych straganów. 

Uporządkowanie architektury w centrum 

Sobieszewa. Zmiana planu zagospodarowania 

terenów bezpośrednio za kanałem Młynówka 

pozwalająca prowadzić mieszkańcom działalność 

turystyczną. Budowa infrastruktury sanitarnej 

i handlowej na plaży. Polepszenie Internetu 

(światłowód na Wyspie). Budowa kanalizacji 

i instalacji gazowej.”

„Powinien zmienić się wygląd centrum 

miejscowości na bardziej nowoczesny. Skwer przed 

domem kultury jest okropny, jest dużo miejsca i aż 

prosi się o rewitalizację.”
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Jak rozwijać Wyspę?

39 3 51 7

Głównie przez małe 
inwestycje w infrastrukturę 
np.: ławki, miejsca 
piknikowe, tablice 
informacyjne

Głównie przez wsparcie

mieszkańców w rozwoju

np.: szkolenia, kursy, 

wydarzenia lokalne

Na równi przez małe

inwestycje i wsparcie rozwoju

mieszkańców

inne

Połowa respondentów uważa, że w rozwoju Wyspy powinno na równi korzystać się

z niedużych inwestycji w infrastrukturę jak i wspierania mieszkańców w lokalnej aktywności

przez kształtowanie miękkich umiejętności i integrację. Wśród aktywnych organizatorów

działań dzielnicowych 60% wyraża poparcie dla takiej równowagi. 39% wszystkich

ankietowanych zdecydowanie opowiada się po stronie inwestycji, a jedynie 3% (5% wśród

aktywistów) uznaje, że metody rozwoju społecznego są w tym procesie najważniejsze.
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Wpływ Światowego 
Jamboree Skautowego 2027

39

14 10 13

69

58

27 30
21

93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ZDECYDOWANIE 

NEGATYWNY

ZDECYDOWANIE 

POZYTYWNY

Rola zlotu skautowego na Wyspie jest postrzegana bardzo zróżnicowanie. Choć 

badani średnio oceniają jego wpływ jako ani pozytywny ani negatywny, zdania są 

bardzo podzielone. Zlot ma swoich zdecydowanych zwolenników (25%), ale też 

zdecydowanych przeciwników (10%).

Posługując się analogią do metody wskaźnika NPS* w interpretacji tych wyników, 

około 30% ankietowanych odnosi się do niego pozytywnie, 15% jest wobec niego 

obojętna, a aż 54% badanych można uznać za krytyków realizacji Jamboree 

na Wyspie. 

*Net Promoter Score, czyli Wskaźnik 

Rekomendacji Netto, używany do oceny 

lojalności i stosunku użytkowników, 

klientów do usługi/produktu/marki.  

Odpowiedzi respondentów 

klasyfikowane są w 3 grupy: 0-6 –

Krytycy –Sami i bez zachęty będą dzielić 

się negatywną opinią z innymi, 7-8 –

Obojętni – osoby, które zapytane o 

opinie, będą wymieniać zarówno 

korzyści, jak i wady, 9-10 – Promotorzy –

Sami i bez zachęty będą dzielić się 

pozytywną opinią ze znajomymi i 

rodziną.



Obszary zmian sugerowane przez 
mieszkańców

34

Inwestycje w 
infrastrukturę 

i zadbana 
architektura

74* 
Zadbane 
tereny 

nadmorskie 
20

Ułatwienie 
życia 

codziennego 
na Wyspie

40

Turystyka 
19

Ochrona 
charakteru 

Wyspy 

37

*Liczba wskazań tematów w odpowiedziach otwartych



Inwestycje Najwięcej 

propozycji respondentów 
dotyczy inwestycji 
infrastrukturalnych - 74
wypowiedzi.

• Szczególnie remontów dróg 
23;

• rewitalizacji centrum Wyspy 7 
i dbania o porządek 
urbanistyczny 4 rewitalizację 
parku;

• budowę infrastruktury 
rowerowej  5 i sportowej 5 jak 
boiska, basenu;

• doprowadzenia kanalizacji 5, 
szybkiego Internetu 4, gazu 1;

• zagospodarowania terenów 
po starych ośrodkach 
wypoczynkowych 2;

• zadbania o tereny rekreacyjne 
3 i postawienia ławek 3.

Życie codzienne na 
Wyspie Na co dzień  

mieszkańcom brakuje bardzo 
prostych rzeczy, które w 
innych dzielnicach są 
dostępne jak: sklepy 8, lokale 
gastronomiczne dobrej 
jakości 9, banki, kino, miejsca 
na spędzanie wolnego czasu 
i miejsc dla młodzieży

• Dużym problemem jest 
niewystarczająca 
komunikacja  miejska 10.

• Ważne jest dbanie 
o bezpieczeństwo 
na drogach 3.

Ochrona 
charakteru Wyspy 
Bardzo dużo wypowiedzi 
dotyczy dbania o przyrodę 
11 wyspy i wyjątkowy 
charakter tej dzielnicy przez 
zrównoważenie ruchu 
turystycznego 9 
ograniczenie rozbudowy 8 
i dbanie o czystość 6.

Morze Wiele pomysłów 

na przyszłość dzielnicy wiąże się 

z morzem jak:

• zadbane dojścia do plaży 

i infrastruktura plażowa 10;

• zagospodarowanie nabrzeży 

8, budowa molo, mariny.

Turystyka respondenci 

zwracają uwagę na konieczność 

przygotowania Wyspy 

na wzmożony ruch turystyczny 

i zapewnienie  wysokiej jakości 

obsługi turystycznej 6.

Szczególnie istotna wydaje się 

budowa parkingów 11, by 

uchronić tereny zielone przed 

dewastacją przez samochody.
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Małe inwestycje

WYSPA SOBIESZEWSKA
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Wypożyczalnia 

kajaków/rowerów 

wodnych

39%

Odtworzenie 

historycznych miejsc 

np. parków

34%

Miejsca piknikowe

30%

Kosze na śmieci

29%



Działania miękkie

WYSPA SOBIESZEWSKA
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Festyny, piknik

41%

Wydarzenia kulturalne 

i artystyczne

37%

Warsztaty i kursy 

hobbystyczne

10%

Szkolenia i kursy zawodowe

7%

Spośród zaproponowanych typów działań 

miękkich tylko dwa zdobyły znaczące poparcie 

wśród badanych. Metody warsztatowe 

i szkoleniowe choć ważne, nie są popularne 

i interesują węższe, zainteresowane osobistym 

rozwojem, ale za to aktywne grupy. Wydarzenia 

społeczne i kulturalne stanowią dobre okazje 

do integracji, ale też promocji pozostałych 

działań i zaproszenia do współpracy. Wśród 

dodatkowych propozycji najczęściej pojawiały 

się działania związane z edukacją przyrodniczą 

i ochroną środowiska.
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1. W wypowiedziach respondentów widoczne są napięcia

pomiędzy rozwojem infrastruktury, wzrostem popularności

miejsca a ochroną wyjątkowego charakteru Wyspy –

zarówno społecznego jak i przyrodniczego. Warto

w działaniach programu brać pod uwagę równoważenie tych

kierunków rozwoju.

2. Najbardziej widoczne zmiany w dzielnicy dotyczą

wzmożonego ruchu turystycznego, mniejsze i trudno

uchwytne są dla mieszkańców zmiany w życiu wspólnoty.

W dalszych działaniach należałoby skupić się na tych celach

związanych z integracją mieszkańców i zaangażowaniem

w dbanie o przyszłość Wyspy z uwzględnieniem różnych

wizji jej przyszłości.

3. Relacje partnerskie między urzędem a lokalnymi partnerami

wymagają pracy. Na ten moment reprezentanci administracji

są najchętniej widziani w roli realizatorów pomysłów. Warto

pracować nad zmianą tego wizerunku, rozwojem

współpracy, w której każdy z partnerów włącza w realizacje

działań swoje specyficzne zasoby. Koordynatorzy programu

z ramienia miasta mogliby przyjąć tutaj rolę

ekspertów/facylitatorów – dzieląc się wiedzą na temat

procedur, sposobów działania administracji wspierać

realizację działań partnerstwa.
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4. Działania społeczne mają mniejszą skalę i są mniej widoczne niż

inwestycje w przestrzeń. Mieszkańcy ze względu na poczucie

niedoinwestowania dzielnicy przez wiele lat również teraz

i w przyszłości będą zwracać większą uwagę na działania

dotyczące infrastruktury. Program Społeczny Rozwoju Wyspy

powinien skupić się na odpowiednim komunikowaniu

prowadzonych działań, szerszej promocji wydarzeń, ale też

wyjaśnianiu ich roli w rozwoju Wyspy i wpływu budowania przez

działania miękkie zaangażowanej społeczności, która może

wpływać na konkretne inwestycje w dzielnicy i podejmować

równorzędną dyskusję z decydentami na temat jej przyszłości.

5. Większość osób chce kontynuować swoje zaangażowanie

w działania partnerskie w takim samym lub większym stopniu.

Stanowi to duży potencjał, ale kierunki rozwoju wymagają

doprecyzowania celów i sposobów działania. Najlepiej w procesie

partycypacyjnego planowania partnerstwa na kolejne lata,

w trakcie którego każda z zainteresowanych stron będzie mogła

wyrazić swoje wizje rozwoju Wyspy. Wspólnie można opracować

pomysły i uszczegółowić sposoby działania w odpowiedzi

na potrzeby dzielnicy leżące w obszarze zainteresowania

i kompetencji programu.

6. Jednym z bardziej konkretnie wybrzmiewających kierunków

działań jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, której celem

jest dbanie o przyszłość Wyspy i jej zrównoważony rozwój.

W połączeniu z dbaniem o dziedzictwo historyczne dzielnicy,

jakość przestrzeni publicznych i odpowiednim dostosowaniem

infrastruktury do zwiększonego ruchu turystycznego stanowi

główne linie działania w interesie lokalnej społeczności.


