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Informacje o badaniu

CELE
Ogólna ocena wizerunku miasta Zawiercie.

Poznanie oceny poszczególnych obszarów, takich
jak sport i rekreacja oraz działalność urzędu miasta.
Oczekiwania oraz ocena zmian zachodzących
w mieście.

METODA
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone
metodą (CAPI) czyli wywiadów wspomaganych
przy użyciu urządzeń mobilnych (tj. laptop,
tablet), na których zapisywane są udzielane
odpowiedzi.

PRÓBA
Zebrano łącznie N=412 wywiadów.

Respondentami były osoby powyżej 18 roku życia,
mieszkające na terenie miasta Zawiercie.
Próba jest reprezentatywna dla mieszkańców
Zawiercia ze względu na płeć, wiek oraz poziom
wykształcenia.
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Najważniejsze wnioski


Zdecydowana większość (85%) badanych uważa 
Zawiercie za dobre miejsce do życia, a mieszkańcy czują
się w mieście bezpiecznie.

Ponad 3/4 badanych deklaruje, że w mieście powinny
znaleźć się lepiej płatne miejsca pracy. Dodatkowo
powinny pojawić się obiekty kulturalno-sportowe.



Także znaczna część respondentów, deklaruje, że to 
miasto ma się czym pochwalić. Prawie połowa (41%)
badanych nie dostrzega obszarów wymagających zmiany
w
pracy
Urzędu
Miejskiego.
Osoby
młodsze

oraz te z wykształceniem wyższym chętnie skorzystałyby
z możliwości załatwienia spraw w urzędzie poprzez
Internet.

Ponad 90% badanych pozytywnie ocenia pomysł
konsultacji z mieszkańcami wybranych inwestycji
w danych dzielnicach miasta.

Prawie 70% badanych chciałoby, aby w Zawierciu
powstała Galeria Handlowa - częściej zainteresowanymi
są osoby młode.





Jeśli chodzi o formy budownictwa mieszkaniowego
w Zawierciu, to w największym stopniu mieszkańcy
zainteresowani są mieszkaniami komunalnymi.

Zdaniem większości badanych Zawiercie powinno należeć
do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Wskazują tak
głównie osoby z wyższym wykształceniem.
Nieco
ponad
połowa
badanych
uczestniczy
w
wydarzeniach
sportowo-kulturalnych.
Zdaniem
respondentów, w Zawierciu powinno być organizowanych
więcej wydarzeń w dzielnicach (np. pikniki) oraz
koncertów a także wydarzeń muzycznych.
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Ocena ogólna
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Mieszkańcy Zawiercia się zadowoleni i dumni ze swojego miejsca
zamieszkania. Czują się w nim bezpiecznie.
Nieco częściej od pozostałych grup wiekowych, osoby starsze (55+ lat) deklarują, że Zawiercie jest dobrym
miejscem do życia. Blisko 95% respondentów ocenia to miasto jako bezpieczne.
Zdecydowanie tak

Zawiercie jest dobrym miejscem do życia

W Zawierciu jest się czym pochwalić

Raczej tak

Zdecydowanie nie

47%

Nie wiem/ trudno powiedzieć

38%

44%

Zdecydowanie dobrze

Ocena poziomu bezpieczeństwa w
mieście

Raczej nie

9%

33%

Raczej dobrze

52%

P1. Czy Pana(i) zdaniem Zawiercie jest dobrym miejscem do życia?
P2. Gdyby przyjechał do Pana(i) znajomy z innego miasta lub kraju, czy miał(a)by Pan(i) czym się pochwalić w Zawierciu
N=412

Raczej źle

14%

Zdecydowanie źle

42%

4% 1%

6%

2%

Nie wiem/ trudno powiedzieć

3% 3%
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Ocena Urzędu Miasta
7

Mieszkańcy pozytywnie oceniają pomysł konsultacji inwestycji. Blisko
połowa jest zadowolona z obecnych rozwiązań w Urzędzie Miejskim.
Młodsze osoby (18-34 lata) oraz te z wykształceniem wyższym są w większym stopniu zainteresowane
możliwością załatwienia spraw online. Z kolei starsze osoby chciałyby zwiększenia ilości urzędników.
Ocena pomysłu konsultacji wybranych inwestycji
z mieszkańcami

Rozwiązania mogące usprawnić pracę Urzędu Miejskiego:
Nie potrzeba żadnych zmian

0,2%
3% 4%

31%

93%
ocenia
pozytywnie

Chęć pomocy/otwartość obsługi

11%

Większa liczba urzędników

11%

Możliwość załatwienia spraw przez Internet

62%

6%

Lepsza organizacja/wszystko w jednym miejscu

5%

Poprawa obsługi osób niepełnosprawnych

5%

Lepsze kompetencje/profesjonalizm obsługi

5%

Inne, jakie?
Raczej dobrze
Zdecydowanie źle

8%

Inne godziny urzędowania

Stworzenie sali obsługi mieszkańca

Zdecydowanie dobrze
Raczej źle
Nie wiem/ trudno powiedzieć

41%

4%
2%

Nie wiem/ trudno powiedzieć

P6. Jak ocenia Pan(i) inicjatywę Prezydenta Miasta konsultowania z mieszkańcami wybranych inwestycji planowanych w poszczególnych dzielnicach/osiedlach/sołectwach?
P7. Jakie rozwiązania Pana(i) zdaniem mogłyby usprawnić funkcjonowanie Urzędu Miejskiego? Czy ma Pan(i) jakieś pomysły?
N= 412

20%
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Oczekiwania zmian w Zawierciu
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Mieszkania komunalne oraz lepiej płatne miejsca pracy
to oczekiwania obywateli Zawiercia.
Młodsze osoby (18-24 lata) są większym stopniu zainteresowane możliwością zamieszkania w domu niż
mieszkaniu niezależnie od formy własności. Ta grupa wiekowa częściej od pozostałych jest zainteresowana
zwiększeniem oferty kulturalno-rozrywkowej. Starsi preferują w mieście rozwój terenów zielonych.
Formy budownictwa mieszkaniowego,
które powinny być realizowane w mieście:
Mieszkania komunalne

66%

Mieszkania na własność

33%

Mieszkania na wynajem

20%

Oferta mieszkań komunalnych do
remontu

8%

Domy na własność

8%

Domy na wynajem
Inne formy

Oczekiwania zmian w mieście:

6%
1%

P9. Jakie najważniejsze formy budownictwa mieszkaniowego powinny być realizowane w mieście?
P11. Czego w Pana(i) odczuciu brakuje miastu, co mają inne miasta w regionie? N=412

Lepiej płatne miejsca pracy

35%

Obiekty kulturalne

18%

Rozbudowa dróg

16%

Obiekty sportowe

14%

Tereny zielone/parki

11%

Lokale rozrywkowe/bary/dyskoteki

11%

Wydarzenia rozrywkowe/kulturalne

10%

Wydarzenia sportowe/rekreacyjne

7%

Inne

7%

Nie wiem/ trudno powiedzieć

Np. poprawa jakości służby zdrowia,
atrakcje i miejsca zabaw dla dzieci

18%
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Blisko 70% respondentów chciałoby
powstania Galerii Handlowej
w Zawierciu.

Najbardziej zainteresowaną powstaniem centrum są osoby
młodsze - w wieku 18-34 lat.

2%

15%
4%
10%

69%

46%

za powstaniem
Galerii

23%

Zdecydowanie tak
Raczej nie
Nie mam zdania

Raczej tak
Zdecydowanie nie
Nie wiem/ trudno powiedzieć

P10. Czy w Zawierciu należy wybudować Galerię Handlową? N=412
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Zawiercie zdaniem mieszkańców powinno należeć do GZM
Osoby z wykształceniem wyższym, częściej od pozostałych, negatywnie oceniają fakt, że Zawiercie nie należy
do Metropolii.
Fakt, że Zawiercie nie znajduje się
w Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii oceniam:

13%

7%
16%

65%
ocenia
negatywnie

16%

49%

Zdecydowanie dobrze
Raczej źle
Nie wiem/ trudno powiedzieć

Raczej dobrze
Zdecydowanie źle

P3. Jak Pan(i) ocenia fakt, że Zawiercie nie znajduje się w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii? N=412
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Połowa mieszkańców korzysta z wydarzeń sportowo-kulturalnych.
Zdaniem badanych, w mieście, powinno mieć miejsce więcej wydarzeń w dzielnicach oraz dużych eventów
muzycznych.
Jakich wydarzeń powinno być więcej:
Pikniki i inne wydarzenia w dzielnicach

54%

37%

Duże koncerty znanych muzyków i
artystów

27%

Wydarzenia sportowe

23%

Koncerty mniej znanych/lokalnych
artystów

20%

Spektakle teatralne, kabarety
Uczestnictwo
w wydarzeniach sportowych, kulturalnych
lub rekreacyjnych

Inne, jakie?

Nie wiem/ trudno powiedzieć
P4. Czy uczestniczy Pan(i) w wydarzeniach sportowych, kulturalnych lub rekreacyjnych w mieście?
P5. Jakich imprez powinno odbywać się więcej w Zawierciu?
N=412

13%

5%

Np. imprezy dla dzieci
oraz dla seniorów

26%
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Demografia
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Demografia
N=412
płeć

wiek

18 - 24

47%

53%

10%

wykształcenie

podstawowe

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55-65

65+

16%

20%

14%

18%

23%

26%

zasadnicze
zawodowe

średnie

wyższe

44%

15%

16%

Osiedle/dzielnica/sołectwo
os. Centrum

70%

os. Marciszów

1%

os. Dąbrowica

6%

os. Żerkowice

1%

os. Bzów

5%

os. Piłsudskiego

1%

os. Kromołów

4%

os. Stawki

1%

os. Argentyna

2%

os. Szymańskiego

0,5%

os. Miodowa

2%

os. Warty

0,5%

os. Blanowice

2%

Sołectwo Karlin

0,3%

os. Zuzanka

1%

Sołectwo Pomrożyce

0,2%

os. Borowe Pole

1%

Sołectwo Skarżyce

0,2%

os. Stary Rynek

1%
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