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Informacje o badaniu
 Termin badania: 6 października – 2 grudnia 2017 roku
 Próba: losowo-kwotowa, reprezentatywna dla mieszkańców Gliwic w wieku 15 i więcej
lat o liczebności 2100 osób
 Technika: badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem bezpośrednich wywiadów
kwestionariuszowych face to face wspomaganych komputerowo (CAPI)
 Struktura próby:
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Identyfikacja z miejscem zamieszkania
Zapytani o to, jak długo mieszkają w Gliwicach respondenci w większości odpowiedzieli, że
mieszkają w nich od urodzenia (65%). W grupie osób, które urodziły się w innych
miejscowościach niż Gliwice, średnia zamieszkania w Gliwicach wynosi prawie 32 lata z czego
20% osób mieszka tu ponad 30 lat, a 15% mniej niż 30 lat.

Jak długo mieszka Pan(i) w Gliwicach?

To, czy ktoś urodził się w Gliwicach czy też w innej miejscowości jest bardzo silnie związane
z wiekiem. W młodszych grupach wieku rodowitych gliwiczan jest najwięcej (15–17 lat –
92%, 18–29 lat – 77%, itd.). Odsetek ten spada wraz ze wzrostem wieku, aby w najstarszej
grupie (65 lat i więcej) osiągnąć nieco ponad połowę (52%).

Odsetek rodowitych gliwiczan (mieszkam tu od urodzenia) w grupach wieku
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Liczba rodowitych gliwiczan – porównanie w dzielnicach

Zgodnie z deklaracjami respondentów najwięcej rodowitych gliwiczan zamieszkuje dzielnice
Szobiszowice (91%), Wilcze Gardło (90%) i Sikornik (85%), najmniej zaś osiedle Kopernik
(38%) oraz Baildona, Ligota Zabrska i Brzezinka (48–49%).
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Znakomita większość badanych mieszkańców Gliwic deklaruje, że czuje się związana
z Gliwicami (83%). Do słabego związku z miejscem zamieszkania przyznaje się 14% osób,
zaś do braku związku 3%.

Czy czuje się Pan(i) związany(a) z Gliwicami?
N=2100 osób

Porównując wyniki ostatniego badania1 z poprzednim zauważyć można pewien spadek w
ciągu ostatnich dwóch lat odsetka osób, które czują się związane z Gliwicami. Spadek ten
wynosi 8 punktów procentowych i dokonał się między kategorią „Czuję się związany(a) z
Gliwicami” a „Czuję się słabo związany(a) z Gliwicami”. Odsetek tych, którzy w ogóle nie
czują się związani z miejscem zamieszkania pozostał bez zmian (różnica 1 punktu
procentowego nieistotna statystycznie).

Czy czuje się Pan(i) związany(a) z Gliwicami – porównanie w czasie

1 Badanie TNS Polska 2015 przeprowadzono na próbie osób dorosłych 18+, zaś badanie CBOS 2017 na próbie osób 15+. Do
porównania z pomiarem 2015 uwzględniono wyłącznie odpowiedzi dorosłych mieszkańców miasta (wiek 18+). Uzyskane
wyniki są identyczne jak dla całej badanej populacji, czyli osób w wieku 15+.
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*Badanie TNS Polska
**Badanie CBOS
Chociaż we wszystkich dzielnicach/osiedlach przeważają mieszkańcy, którzy czują się
związani z Gliwicami, najwięcej tego typu osób mieszka w Szobiszowicach, Bojkowie Wilczym
Gardle, Starych Gliwicach, osiedlu Kopernik i Trynek (wszędzie co najmniej 90%), najmniej
zaś w Sikorniku (60%).

Czy czuje się Pan(i) związany(a) z Gliwicami? – porównanie w dzielnicach
Odsetki odpowiedzi: Czuję się związany(a) z Gliwicami
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Nieco ponad połowa badanych mieszkańców Gliwic uważa, że ich miasto wyróżnia się
korzystnie na tle innych miast regionu (61%), zaś blisko 1/3 jest zdania, że Gliwice są
miastem przeciętnym na tle regionu. Zwraca uwagę bardzo niski odsetek osób, które
oceniają Gliwice źle porównując je z pozostałymi miastami konurbacji śląskiej (1%). Można
zatem powiedzieć, że wszyscy gliwiczanie oceniają swoje miasto bardzo dobrze lub co
najmniej porównywalnie z innymi miastami Śląska.

Czy Pana(i) zdaniem Gliwice wyróżniają się na tle innych miast regionu:

W dalszej kolejności zapytaliśmy respondentów, czym ich zdaniem Gliwice wyróżniają się
w regionie na korzyść2. Tym razem badani nie dokonywali wyboru z listy, ale mieli możliwość
sformułowania spontanicznych odpowiedzi. Taka forma pytania daje zwykle mnogość
różnych punktów widzenia.
Na pierwszym miejscu zdecydowanie znalazła się estetyka miasta (28%). Jeśli jednak
zsumujemy wszystkie odpowiedzi odnoszące się do urody Gliwic w sposób mniej lub bardziej
bezpośredni, odnoszące się do całego miasta lub tylko niektórych obiektów odsetek ten
wzrośnie do 41%.
Niewątpliwie drugą co do ważności przewagą Gliwic w oczach mieszkańców są walory
ekonomiczne ich miasta – niskie bezrobocie (18%), rozwój i liczba inwestycji (11%),

2

Pytanie skierowane do osób, które odpowiedziały, że Gliwice na tle innych miast regionu wyróżniają się na korzyść.

9

Mieszkańcy Gliwic A.D. 2017 o warunkach życia w mieście

obecność Specjalnej Strefy Ekonomicznej (10%). W sumie ten aspekt doceniło 37%
respondentów.
Gliwice są miastem ładnym i zasobnym ekonomicznie, są również miastem wygodnym do
życia – posiadają rozbudowaną infrastrukturę komunikacyjną (13%), korzystną lokalizację
w regionie (8%), zapewniają również wygodę życia w zakresie dostępu do sklepów i usług
(5%) – w sumie na czynniki związane z ogólnie rozumianą „wygodą życia” wskazało 25%
badanych.
Do atutów Gliwic w porównaniu z innymi miastami regiony należą również edukacja (14%),
kultura, rozrywka i rekreacja (15%), a także walory ekologiczne miasta (14%).

Czym, na tle innych miast regiony, Gliwice wyróżniają się na korzyść?
(N=1217 osób)
Estetyka miasta – ogólnie
Architektura
Hala widowiskowa
Rynek
Radiostacja
Palmiarnia
Dworzec
ul. Zwycięstwa

28%
6%
5%
3%
2%
2%
1%
2%

Rynek pracy, niskie bezrobocie
Rozwój, inwestycje
Strefa ekonomiczna
Zamożność miasta

18%
11%
10%
2%

Edukacja

14%

Wygoda
25%

Infrastruktura (ulice, komunikacja miejska)
Lokalizacja, dobre skomunikowanie
DTŚ
Wygoda życia codziennego (dostęp do sklepów, usług)

13%
8%
2%
5%

Ekologia
14%

Czystość
Zieleń miejska

8%
7%

Atmosfera, klimat, mieszkańcy

6%

Oferta kulturalna
Tereny rekreacyjne
Sposoby spędzania wolnego czasu - ogólnie
Obiekty sportowe
Klub Piast Gliwice

5%
4%
2%
4%
1%

Estetyka
41%

Walory ekonomiczne
37%

Kultura, rozrywka
i rekreacja
15%
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Dobre działania władz samorządowych

3%

Czym, na tle innych miast regiony, Gliwice wyróżniają się na korzyść?
N=1217 osób

Zapytaliśmy również, czym Gliwice na tle innych miast regionu wyróżniają się na niekorzyść3.
Odpowiedzi tego typu było jednak tak mało (N=29) i były tak zróżnicowane , że
postanowiliśmy ich nie klasyfikować. Dla przykładu wymieniamy tylko niektóre: smog, mało
zieleni, brak ścieżek rowerowych, brak atrakcji turystycznych, brak rozrywek, głośne życie
nocne, utrudnienia dla niepełnosprawnych.

3

Pytanie skierowane do osób, które odpowiedziały, że Gliwice na tle innych miast regionu wyróżniają się na niekorzyść.
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Sprawa najistotniejsza dla przyszłości – Gliwice
versus gliwickie osiedla
Badanych zapytaliśmy, jaką sprawę uważają za najistotniejszą dla przyszłości Gliwic? Pytanie
zadane zostało w formie otwartej. Po sklasyfikowaniu wszystkich wypowiedzi uzyskaliśmy
wiele różnych kategorii, dlatego dodatkowo połączyliśmy je w zbliżone grupy tematyczne.
Blisko ¾ respondentów odpowiedziało na nasze pytanie merytorycznie (76,3%), zaś ¼
udzieliła odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Przede wszystkim zwraca uwagę, że wymieniono kilkadziesiąt różnych spraw, a żadna z nich nie uzyskała znaczącej
przewagi nad innymi, może jedynie liczba miejsc pracy i utrzymanie niskiego
poziomu bezrobocia.
Za najważniejsze dla przyszłości Gliwic uznano perspektywy gospodarcze miasta (16,0%),
głównie w aspekcie rynku pracy – tak jak pisaliśmy chwilę wcześniej, chodzi o utrzymanie
dużej liczby miejsc pracy i niskie bezrobocie (7,5%).
Na drugim miejscu znalazła się kwestia dbania o przestrzeń publiczną (10,2%). W tej grupie
tematycznej na pierwszym miejscu wskazywano na konieczność rozwiązania problemów z
parkowaniem, czyli budowę parkingów (3,3%).
Trzecia pod względem liczby odpowiedzi grupa tematyczna to „komunikacja” rozumiana
zarówno jako rozwijanie i remonty infrastruktury drogowej, jak i rozwijanie komunikacji
miejskiej (9,1%). Właśnie rozwój i poprawa komunikacji miejskiej stanowiły najliczniej
wymienianą w tej grupie sprawę (2,8%).
Również na trzecim miejscu znalazła się grupa, którą określiliśmy jako „edukacja, sport
i rekreacja” (9,1%).
Względnie często wskazywano również na grupę problemów związanych z ekologią (8,0%),
a zwłaszcza na problem czystego powietrza i walki ze smogiem (3,6%).
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Proszę wymienić jaka, Pana(i) zdaniem, jest najistotniejsza sprawa dla przyszłości
Gliwic?
Komunikacja
Drogi – budowa nowych dróg
Drogi – remont nawierzchni
Budowa autostrad
Obwodnica miasta – dokończyć budowę
Dobra komunikacja miejska, rozwój komunikacji miejskiej, poprawa komunikacji
Budowa centrum/węzła przesiadkowego
Przywrócenie tramwajów
Więcej autobusów
Wybudować dworzec autobusowy obok dworca PKP

9,1%
1,8%
1,6%
0,1%
0,5%
2,8%
0,4%
1,5%
0,1%
0,3%

Społeczność
Dbałość o seniorów, opieka, miejsc spotkań i rekreacji, zajęcia
Dbałość o młodzież, aby nie opuszczała miasta
Pomoc społeczna
Ograniczyć patologię społeczną, zlikwidować meliny

3,3%
0,9%
1,7%
0,4%
0,3%

Przestrzeń publiczna
Domy, budynki – renowacje, remonty
Ład, porządek, czystość, zlikwidować brud i bałagan
Brak miejsc do parkowania, budowa parkingów
Budowa lotniska
Zmienić ogrzewanie na centralne, podłączyć do PEC
Doprowadzić gaz
Likwidacja torów tramwajowych
Chodniki – budowa/naprawa
Zagospodarowanie pustostanów, obiektów poprzemysłowych, pustych placów,
rewitalizacja
Atrakcje turystyczne, zabytki
Więcej ławek w mieście

10,2%
1,8%
1,9%
3,3%
0,2%
0,7%
0,1%
0,6%
0,4%
0,8%
0,1%
0,3%

Ekologia
Dbać o czystość środowiska, ekologię – ogólnie
Czyste powietrze, walka ze smogiem
Dużo/więcej zieleni, tereny zielone – stworzyć nowe, dbać, uporządkować
Parki – dbać, zakładać nowe
Kłodnica – oczyszczenie, regulacja
Ograniczyć lub zamknąć ruch samochodowy na niektórych ulicach
Ograniczyć hałas
Ograniczyć korki uliczne

8,0%
0,5%
3,6%
1,1%
0,7%
0,7%
0,8%
0,2%
0,4%

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo, spokój

3,3%
3,1%
14
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Oświetlenie ulic
Więcej patroli policji i straży miejskiej

0,2%
0,0%

Służba zdrowia
Służba zdrowia, opieka medyczna – usprawnić, poprawić działanie (ogólnie)
Budowa nowych szpitali
Budowa przychodni, ośrodków zdrowia
Chirurgia dziecięca – ponownie uruchomić

3,8%
2,2%
1,4%
0,0%
0,2%

Edukacja, sport i rekreacja
Edukacja – ogólnie, poprawić edukację
Budowa szkół
Budowa żłobków
Budowa przedszkoli
Rozwinięta infrastruktura sportowa, dużo obiektów sportowych - ogólnie
Miejsca do rekreacji - ogólnie
Klub Piast Gliwice
Hala Podium – dokończyć budowę
Place zabaw dla dzieci
Boiska ogólnodostępne
Baseny
Ścieżki rowerowe
Siłownie na świeżym powietrzu

9,1%
1,1%
0,4%
0,7%
0,9%
0,5%
0,1%
0,7%
1,5%
0,5%
0,2%
0,3%
2,0%
0,2%

Kultura, rozrywka
Zapewnienie bogatej oferty kulturalnej, więcej imprez kulturalnych
Więcej miejsc rozrywki

1,4%
0,6%
0,8%

Działanie władz miejskich
Zmienić prezydenta miasta
Zmienić władze miasta – ogólnie
Lepsze gospodarowanie publicznymi pieniędzmi
Więcej spotkań z mieszkańcami
Likwidacja straży miejskiej

1,9%
0,8%
0,6%
0,1%
0,1%
0,3%

Perspektywy gospodarcze
Dużo miejsc pracy, niskie bezrobocie
Rozwój – ogólnie
Rozwój gospodarczy, budowa przemysłu
Specjalna Strefa Ekonomiczna, zakłady Opla
Inwestycje, zapewnić dużo inwestycji

16,0%
7,5%
3,5%
1,8%
2,6%
0,6%

Budownictwo mieszkaniowe
Mieszkania, więcej mieszkań – ogólnie
Budownictwo komunalne
Budownictwo socjalne

4,4%
3,4%
0,8%
0,2%
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Pozostałe odpowiedzi
Inne niesklasyfikowane
Brak, nie ma takiej sprawy
Trudno powiedzieć
Odmowa odpowiedzi
Ogółem

2,9%
2,8%
23,7%
0,1%
100,0%

Badanym zadaliśmy również pytanie, jaką sprawę uważają za najistotniejszą dla przyszłości
swoich osiedli? Na pierwszym miejscu znalazły się kwestie związane z dbałością o przestrzeń
publiczną (29,9%), w tym przede wszystkim brak miejsc do parkowania i budowa parkingów
(12,7%), remonty budynków (5,7%) i zmiana ogrzewania na centralne (3,3%).
Na drugim miejscu wymieniano „edukację, sport i rekreację” (10,5%) ze szczególnym
wskazaniem na place zabaw dla dzieci (5,2%), na trzecim „bezpieczeństwo” (9,7%), a na
czwartym „ekologię” (8,4%), co wiąże się przede wszystkim z wprowadzaniem w przestrzeń
miejską większej ilości zieleni (3,7%) oraz walką ze smogiem (2,3%).

Proszę wymienić jaka, Pana(i) zdaniem, jest najistotniejsza sprawa dla przyszłości
osiedla, w którym Pan(i) mieszka?
Komunikacja – dobra komunikacja
Drogi – budowa nowych dróg
Drogi – remont nawierzchni
Obwodnica miasta – dokończyć budowę
Dobra komunikacja miejska, rozwój komunikacji miejskiej, poprawa komunikacji
Budowa centrum/węzła przesiadkowego
Przywrócenie tramwajów
Więcej autobusów

6,9%
2,1%
2,2%
0,3%
1,7%
0,1%
0,1%
0,4%

Społeczność
Dbałość o seniorów, opieka, miejsc spotkań i rekreacji, zajęcia
Dbałość o młodzież, aby nie opuszczała miasta
Ograniczyć patologię społeczną, zlikwidować meliny

0,9%
0,3%
0,1%
0,5%
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Przestrzeń publiczna
Domy, budynki – renowacje, remonty
Ład, porządek, czystość, zlikwidować brud i bałagan
Wybiegi dla psów, kosze na psie odchody
Brak miejsc do parkowania, budowa parkingów
Zmienić ogrzewanie na centralne, podłączyć do PEC
Doprowadzić gaz
Wybudować kanalizację
Likwidacja torów tramwajowych
Chodniki – budowa/naprawa
Zagospodarowanie pustostanów, obiektów poprzemysłowych, pustych placów,
rewitalizacja
Atrakcje turystyczne, zabytki
Skwery, deptaki
Więcej ławek w mieście
Infrastruktura – ogólnie

29,9%
5,7%
1,7%
0,3%
12,7%
3,3%
0,5%
0,1%
0,3%
2,1%
0,8%
0,4%
0,2%
1,5%
0,3%

Ekologia
Dbać o czystość środowiska, ekologię – ogólnie
Czyste powietrze, walka ze smogiem
Dużo/więcej zieleni, tereny zielone – stworzyć nowe, dbać, uporządkować
Parki – dbać, zakładać nowe
Ograniczyć lub zamknąć ruch samochodowy na niektórych ulicach
Ograniczyć hałas
Ograniczyć korki uliczne

8,4%
0,1%
2,3%
3,7%
1,2%
0,9%
0,1%
0,1%

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo, spokój
Monitoring
Oświetlenie ulic
Więcej patroli policji i straży miejskiej

9,7%
6,5%
1,2%
1,5%
0,5%

Służba zdrowia
Służba zdrowia, opieka medyczna – usprawnić, poprawić działanie (ogólnie%
Budowa przychodni, ośrodków zdrowia

1,0%
0,5%
0,5%
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Edukacja, sport i rekreacja
Edukacja – ogólnie, poprawić edukację
Budowa szkół
Budowa żłobków
Budowa przedszkoli
Rozwinięta infrastruktura sportowa, dużo obiektów sportowych - ogólnie
Miejsca do rekreacji - ogólnie
Place zabaw dla dzieci
Boiska ogólnodostępne
Baseny
Ścieżki rowerowe
Siłownie na świeżym powietrzu

10,5%
0,1%
0,3%
0,6%
1,1%
0,3%
1,1%
5,2%
0,7%
0,1%
0,6%
0,4%

Kultura, rozrywka
Zapewnienie bogatej oferty kulturalnej, więcej imprez kulturalnych
Więcej miejsc rozrywki
Brak domu kultury
Brak biblioteki

1,8%
0,1%
0,3%
1,3%
0,1%

Działanie władz miejskich
Zmienić władze miasta – ogólnie

0,1%
0,1%

Perspektywy gospodarcze
Dużo miejsc pracy, niskie bezrobocie
Rozwój – ogólnie
Rozwój gospodarczy, budowa przemysłu
Specjalna Strefa Ekonomiczna, zakłady Opla
Inwestycje, zapewnić dużo inwestycji

1,7%
0,7%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Handel i usługi
Słaba sieć gastronomiczna, mało lokali gastronomicznych, pubów
Brak placu targowego
Brak sklepów

1,3%
0,2%
0,2%
0,9%

Budownictwo mieszkaniowe
Mieszkania, więcej mieszkań – ogólnie
Budownictwo komunalne

1,7%
1,4%
0,3%

Pozostałe odpowiedzi
Inne niesklasyfikowane
Brak, nie ma takiej sprawy
Trudno powiedzieć
Ogółem

2,1%
6,6%
17,3%
100,0%
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Największe atuty – Gliwice versus gliwickie osiedla
W następnej kolejności zapytaliśmy badanych, jakie są ich zdaniem największe atuty Gliwic,
a także największe atuty osiedla, na którym mieszkają. Pytanie zadane zostało w formie
otwartej. Podobnie jak poprzednio po sklasyfikowaniu wszystkich wypowiedzi uzyskaliśmy
wiele różnych kategorii, dlatego dodatkowo połączyliśmy je w zbliżone obszary tematyczne.

Atuty Gliwic wskazane przez mieszkańców
Można wyodrębnić cztery główne obszary tematyczne, które koncentrują wskazane przez
respondentów atuty Gliwic.
 Komunikacja (w sumie 35%)
 Sytuacja gospodarcza (w sumie 30%)
 Przestrzeń publiczna (w sumie 28%)
 Edukacja, sport i rekreacja (w sumie 27%)

Respondenci zdecydowanie rzadziej odnoszą się do innych obszarów (np. obszar „Ekologia” –
w sumie 9% odpowiedzi).

19

Mieszkańcy Gliwic A.D. 2017 o warunkach życia w mieście

Atuty Gliwic: obszary tematyczne

W przypadku „Komunikacji” dominującymi odpowiedziami są: dobrze rozwinięta sieć dróg
(11,8%) ze szczególnym wskazaniem na Drogową Trasę Średnicową (5,8%), dobra
komunikacja miejska (7,5%) oraz dobra lokalizacja Gliwic w regionie - łatwo dojechać do
innych miast konurbacji (6,7%).
W przypadku atutów związanych z „Sytuacją gospodarczą” do najczęściej wymienianych
należą istnienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (16,6%) oraz dużo miejsc pracy i niskie
bezrobocie (9,3%), a także dynamiczny rozwój miasta i nowoczesność (5,5%)
„Przestrzeń publiczna” chwalona jest przede wszystkim za ogólną estetykę miasta (5,2%),
a także za konkretne miejsca stanowiące jego atrakcję turystyczną, takie jak Radiostacja,
Palmiarnia i Stare Miasto z rynkiem (5-6% wskazań każde).
W obszarze „Edukacja, sport i rekreacja” zdecydowanie największym atutem jest obecność
w Gliwicach Politechniki Śląskiej (13,9%) oraz – z mniejszą liczbą wskazań – budowanej
właśnie Hali widowiskowo-sportowej (5,1%).
Poniżej przedstawiamy pełny rozkład odpowiedzi udzielanych przez respondentów.

Jakie są, Pana(i) zdaniem, największe atuty Gliwic?
Komunikacja
Drogi – ogólnie, dobra sieć dróg
Autostrady

35,1%
11,8%
2,4%
20
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DTŚ, średnicówka
Obwodnica miasta
Węzeł autostradowy Gliwice Sośnica
Dobra komunikacja miejska
Dobra komunikacja z innymi miastami w regionie
Dobra komunikacja z całą Polską
Likwidacja tramwajów
Dworzec PKP
Dobra lokalizacja, dobre położenie, wszędzie blisko
Dogodna lokalizacja na Śląsku, bliskość innych miast konurbacji śląskiej
Społeczność
Wykształceni mieszkańcy, dużo inteligencji, mądrzy ludzie, duży kapitał ludzki
Miasto akademickie, wielokulturowe, dużo studentów
Mili sąsiedzi, wszyscy się znają, panuje miła atmosfera
Przestrzeń publiczna
Ładne, estetyczne przyjazne miejsce, podoba mi się tutaj – ogólnie
Domy, budynki, place, ulice – zadbane, wyremontowane, ciekawa architektura
Ład, porządek, czysto, schludnie, posprzątane
Dobra infrastruktura – ogólnie
Parkingi
Atrakcje turystyczne, zabytki, ciekawa historia – ogólnie
Stare miasto, rynek
Palmiarnia
Radiostacja
Ratusz
Kanał Gliwicki
Skwery, deptaki

5,8%
0,2%
2,1%
7,5%
0,6%
0,4%
0,3%
1,3%
6,7%
0,8%
2,8%
1,6%
0,9%
0,3%
27,7%
5,2%
2,4%
3,3%
2,4%
0,2%
2,3%
5,5%
5,3%
6,4%
0,2%
0,1%
0,1%

Ekologia
Czyste środowisko – ogólnie
Czyste powietrze, mały smog
Dużo zieleni, lasy, ogródki działkowe
Parki
Cisza, spokój, mały hałas uliczny

8,7%
0,3%
0,2%
5,7%
2,9%
0,1%

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Monitoring

0,8%
0,7%
0,1%

Służba zdrowia
Służba zdrowia – ogólnie (dobrze działające przychodnie, szpitale)
Szpital onkologiczny

1,0%
0,6%
0,5%

Edukacja, sport i rekreacja
Edukacja, bogata oferta edukacyjna - ogólnie

27,1%
3,0%
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Dobre szkoły, wysoki poziom
Politechnika Śląska
Żłobki i przedszkola
Rozwinięta infrastruktura sportowa, dużo obiektów sportowych - ogólnie
Dużo miejsc do rekreacji - ogólnie
Stadion Piasta Gliwice
Hala widowiskowo-sportowa, Podium
Place zabaw dla dzieci
Boiska
Baseny, kąpieliska
Rowery miejskie
Siłownie na świeżym powietrzu

0,5%
13,9%
0,1%
1,9%
0,9%
2,4%
5,1%
1,1%
0,4%
0,5%
0,2%
0,3%

Kultura
Bogata oferta kulturalna, dużo imprez kulturalnych
Teatr, kina, operetka
Muzea
Biblioteki

3,4%
2,6%
0,3%
0,4%
0,2%

Działanie władz miejskich
Dobry prezydent, dobry gospodarz
Dobre zarządzanie, dobre działanie władz, sprawne urzędy
Sytuacja gospodarcza
Dużo miejsc pracy, niskie bezrobocie
Rozwój, szybki dynamiczny rozwój, nowoczesność
Specjalna Strefa Ekonomiczna, zakłady Opla
Inwestycje, dużo inwestycji

1,4%
0,3%
1,3%
29,5%
9,3%
5,5%
16,6%
0,8%

Handel i usługi
Dobra sieć handlowa, dużo sklepów, marketów, centra handlowe
Dobra sieć usług
Dobra sieć gastronomiczna, lokale gastronomiczne, puby

2,9%
2,6%
0,1%
0,3%

Pozostałe odpowiedzi
Inne niesklasyfikowane
Brak, nie ma atutów
Wszystko mi się podoba, same atuty
Trudno powiedzieć

1,6%
1,4%
0,4%
10,8%

GŁÓWNE ATUTY GLIWIC: NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ ODPOWIEDZI
Specjalna Strefa Ekonomiczna
Politechnika Śląska
Drogi – ogólnie, dobra sieć dróg
Dużo miejsc pracy, niskie bezrobocie

16,6%
13,9%
11,8%
9,3%
22

Mieszkańcy Gliwic A.D. 2017 o warunkach życia w mieście

Dobra komunikacja miejska
Dobra lokalizacja, dobre położenie, wszędzie blisko
Radiostacja
DTŚ, średnicówka
Stare miasto, rynek
Rozwój, szybki dynamiczny rozwój, nowoczesność
Palmiarnia
Ładne, estetyczne przyjazne miejsce, podoba mi się tutaj – ogólnie
Hala widowiskowo-sportowa, Podium
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7,5%
6,7%
6,4%
5,8%
5,5%
5,5%
5,3%
5,2%
5,1%
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Atuty osiedli wskazane przez mieszkańców
Można wyodrębnić dwa główne obszary tematyczne, które koncentrują wskazane przez
respondentów atuty osiedli, na których mieszkają.
 Ekologia (w sumie 33%)
 Komunikacja (w sumie 28%)

Atuty osiedli: obszary tematyczne

W przypadku „Ekologii” dominującymi odpowiedziami są cisza, spokój i mały hałas uliczny
(16,4%), a także duża ilość zieleni, lasy, ogródki działkowe (14,9%).
W obszarze „Komunikacji” chwalona jest przede wszystkim lokalizacja osiedla, jego położenie
(20,7%) oraz – choć rzadziej – dobra komunikacja miejska, dobre skomunikowanie z resztą
miasta (6,5%).
Warto zwrócić uwagę na kilka atutów, które nie należą do wskazanych wyżej głównych
obszarów tematycznych, ale są wymieniane względnie często. Należą do nich: dobrze
rozwinięta sieć handlowa (11,0%), poczucie bezpieczeństwa na swoim osiedlu (6,0%) oraz
baseny i kąpieliska (5,6%) a także place zabaw dla dzieci (4,6%).
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Zaznaczmy również – prawie co 10 respondent był złego zdania o swoim osiedlu
twierdząc, że nie ma ono żadnych atutów (9,6%).
Poniżej przedstawiamy pełny rozkład odpowiedzi udzielanych przez respondentów.

Jakie są, Pana(i) zdaniem atuty osiedla, w którym Pan(i) mieszka?
Komunikacja
Drogi – ogólnie, dobra sieć dróg
Autostrady
DTŚ, średnicówka
Obwodnica miasta
Węzeł autostradowy Gliwice Sośnica
Dobra komunikacja miejska, dobre skomunikowanie z miastem
Dobra komunikacja z innymi miastami w regionie
Dobra komunikacja z całą Polską
Likwidacja tramwajów
Dworzec PKP
Dobra lokalizacja, dobre położenie, wszędzie blisko
Dogodna lokalizacja na Śląsku, bliskość innych miast konurbacji śląskiej
Społeczność
Wykształceni mieszkańcy, dużo inteligencji, mądrzy ludzie, duży kapitał ludzki
Miasto akademickie, wielokulturowe, dużo studentów
Mili sąsiedzi, wszyscy się znają, panuje miła atmosfera

28,4%
1,5%
0,7%
0,8%
0,1%
0,2%
6,5%
0,1%
0,0%
0,0%
1,0%
20,7%
0,0%
3,0%
0,1%
0,0%
2,9%

Przestrzeń publiczna
Ładne, estetyczne przyjazne miejsce, podoba mi się tutaj – ogólnie
Domy, budynki, place, ulice – zadbane, wyremontowane, ciekawa architektura
Ład, porządek, czysto, schludnie, posprzątane
Dobra infrastruktura – ogólnie
Parkingi
Atrakcje turystyczne, zabytki, ciekawa historia – ogólnie
Stare miasto, rynek
Palmiarnia
Radiostacja
Ratusz
Kanał Gliwicki
Skwery, deptaki

11,6%
2,0%
2,6%
2,5%
2,1%
0,7%
0,3%
1,1%
0,6%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%

Ekologia
Czyste środowisko – ogólnie
Czyste powietrze, mały smog
Dużo zieleni, lasy, ogródki działkowe
Parki
Cisza, spokój, mały hałas uliczny

33,0%
0,1%
0,7%
14,9%
6,0%
16,4%
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Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Monitoring

6,2%
6,0%
0,3%

Służba zdrowia
Służba zdrowia – ogólnie (dobrze działające przychodnie, szpitale)
Szpital onkologiczny

1,8%
1,8%
0,0%

Edukacja, sport i rekreacja
Edukacja, bogata oferta edukacyjna - ogólnie
Dobre szkoły, wysoki poziom
Politechnika Śląska
Żłobki i przedszkola
Rozwinięta infrastruktura sportowa, dużo obiektów sportowych - ogólnie
Dużo miejsc do rekreacji - ogólnie
Stadion Piasta Gliwice
Hala widowiskowo-sportowa, Podium
Place zabaw dla dzieci
Boiska
Baseny, kąpieliska
Rowery miejskie
Siłownie na świeżym powietrzu
Kultura
Bogata oferta kulturalna, dużo imprez kulturalnych
Teatr, kina, operetka
Muzea
Biblioteki
Działanie władz miejskich
Dobry prezydent, dobry gospodarz
Dobre zarządzanie, dobre działanie władz, sprawne urzędy
Sytuacja gospodarcza
Dużo miejsc pracy, niskie bezrobocie
Rozwój, szybki dynamiczny rozwój, nowoczesność
Specjalna Strefa Ekonomiczna, zakłady Opla
Inwestycje, dużo inwestycji
Handel i usługi
Dobra sieć handlowa, dużo sklepów, marketów, centra handlowe
Dobra sieć usług
Dobra sieć gastronomiczna, lokale gastronomiczne, puby
Pozostałe odpowiedzi
Inne niesklasyfikowane

17,4%
2,3%
0,0%
0,3%
0,9%
1,8%
1,7%
1,3%
0,3%
4,6%
1,0%
5,6%
0,0%
1,0%
0,7%
0,2%
0,4%
0,0%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%
2,2%
0,2%
0,8%
1,1%
0,1%
12,7%
11,0%
1,8%
0,2%

1,0%
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Brak, nie ma atutów
Wszystko mi się podoba, same atuty
Trudno powiedzieć

9,6%
0,0%
13,1%

GŁÓWNE ATUTY OSIEDLI: NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ ODPOWIEDZI
Dobra lokalizacja, dobre położenie, wszędzie blisko
Cisza, spokój, mały hałas uliczny
Dużo zieleni, lasy, ogródki działkowe
Dobra sieć handlowa, dużo sklepów, marketów, centra handlowe
Brak, nie ma atutów
Dobra komunikacja miejska, dobre skomunikowanie z miastem
Parki
Bezpieczeństwo
Baseny, kąpieliska
Place zabaw dla dzieci
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11,0%
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Problemy zauważane przez mieszkańców
Prosiliśmy badanych, by wymienili także najważniejsze – ich zdaniem – problemy Gliwic
i osiedla, na którym mieszkają.

Problemy Gliwic zauważane przez mieszkańców
W przypadku całego miasta można wyodrębnić trzy główne obszary, na których koncentrują
się badani:
 problemy przestrzeni publicznej (w sumie 26% badanych)
 problemy z komunikacją (19%)
 problemy ekologiczne (19%).
Odpowiedzi odnoszące się do innych sfer funkcjonowania miasta pojawiają się zdecydowanie
rzadziej.
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Problemy Gliwic: obszary tematyczne

W przypadku problemów przestrzeni miejskiej dominującą odpowiedzią jest brak miejsc
parkingowych. Znacznie mniejsza część badanych mówi o zastrzeżeniach dotyczących stanu
dróg, czystości przestrzeni publicznych, braku przestrzeni rekreacyjnych i innych.
Wśród problemów komunikacyjnych najczęściej pojawiają się korki uliczne, których główną
przyczyną jest ruch tranzytowy. Istotną kwestią okazują się także zastrzeżenia dotyczące
układu systemu komunikacji miejskiej (przebiegu tras).
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Problemy ekologiczne to przede wszystkim smog, na który zwraca uwagę co siódmy badany
(15%).
Poniżej przedstawiamy pełny rozkład odpowiedzi udzielanych przez respondentów:

PROBLEMY GLIWIC
Problemy z komunikacją, poruszaniem się po mieście

18,6%

Zbyt duży ruch samochodowy (tranzyt), korki

9,7%

Nieodpowiedni układ komunikacji miejskiej

4,9%

Brak tras rowerowych

1,7%

Niepotrzebna likwidacja tramwajów

1,4%

Zła organizacja transportu publicznego (autobusy jeżdżą zbyt rzadko, nie punktualnie)

0,8%

Brak odpowiedniego dworca autobusowego

0,5%

Konieczność dokończenia obwodnicy

0,5%

Niewystarczające połączenia zewnętrzne – z innymi miastami Polski i zagranicą

0,3%

Organizacja ruchu

0,2%

Problemy społeczne

5,1%

Uzależnienia (alkoholizm, narkomania)

1,7%

Chuligaństwo, wandalizm

1,5%

Problemy społeczne – ogólnie (patologia)

0,7%

Problemy z kibicami

0,6%

Bezdomność

0,5%

Relacje międzyludzkie (nieufność, wrogość, agresja), uciążliwi sąsiedzi

0,4%

Złe działanie pomocy społecznej

0,2%

Problemy przestrzeni publicznej – jej organizacja i utrzymanie

26,4%

Brak miejsc parkingowych

11,1%

Zły stan dróg

3,7%

Zły stan przestrzeni publicznych, problem z odpadkami (psie odchody), sprzątaniem

3,5%

Brak przestrzeni rekreacyjnej, parków, terenów zielonych

2,9%

Zły stan budynków

1,7%

Brak placów zabaw dla dzieci

1,4%

Złe planowanie remontów

1,2%

Brak odpowiedniego planowania urbanistycznego, niezagospodarowane tereny

1,1%

Zły stan chodników

1,1%

Infrastruktura dla pieszych (przejścia, barierki)

0,6%

Brzydota

0,5%

Brak odpowiedniego oznakowania przestrzeni

0,4%

Kwestia likwidacji nieużywanego torowiska

0,4%

Hałas, uciążliwe sąsiedztwo

0,3%

Brak ławek

0,2%
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Problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska

18,6%

Smog

15,3%

Problemy ekologiczne, zanieczyszczenie środowiska – ogólnie

2,8%

Zanieczyszczenie rzeki

1,4%

Jakość wody w kranie

0,3%

Problemy związane z działaniem służb miejskich

0,9%

Policja, Straż Miejska

0,7%

Służby oczyszczania miasta

0,2%

Problemy bezpieczeństwa

3,5%

Bezpieczeństwo – ogólnie

2,6%

Przestępczość

0,6%

Oświetlenie ulic

0,2%

Monitoring

0,1%

Działanie i dostęp do służby zdrowia

4,8%

Działanie i dostęp do placówek edukacyjnych

2,8%

Trudności z dostępem do żłobków i przedszkoli

2,5%

Inne problemy związane z edukacją

0,3%

Problemy z miejską ofertą kulturalną i rozrywkową

4,2%

Dostęp do kultury – ogólnie

2,0%

Obiekty sportowe – brak, zły stan

0,9%

Problemy w klubie Piast Gliwice

0,6%

Miejsca spotkań i zajęcia dla dzieci i młodzieży

0,4%

Oferta dla osób starszych

0,3%

Imprezy masowe

0,2%

Działanie władz miejskich

2,7%

Brak dialogu z mieszkańcami, biurokracja, trudności w kontakcie z władzami miejskimi

1,2%

Nietrafione inwestycje (hala widowiskowa)

0,8%

Funkcjonowanie władz samorządowych

0,6%

Opieszałość

0,1%

Brak promocji miasta

0,1%

Problemy lokalowe

6,4%

Drogie mieszkania, za mało nowych mieszkań

4,9%

Brak mieszkań socjalnych

0,9%

Złe warunki mieszkaniowe (gaz, ogrzewanie)

0,8%

Kłopoty własnościowe, kłopoty z wykupem

0,1%

Brak perspektyw, problemy finansowe mieszkańców

3,2%

Trudności ze znalezieniem pracy, bezrobocie

1,6%

Emigracja, wyludnianie się miasta

0,8%

Niskie zarobki

0,5%

Wysokie ceny

0,4%
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Problemy z usługami

1,5%

Brak sklepów

0,4%

Zbyt dużo supermarketów

0,4%

Zbyt dużo banków

0,4%

Inne problemy z dostępem do usług

0,3%

Brak kawiarni, restauracji

0,2%

Brak klubów, miejsc rozrywki

0,2%

Zaniedbanie dzielnic peryferyjnych

1,2%

Nie wiem, trudno powiedzieć

17,6%

Konkretnym zastrzeżeniem pojawiającym się najczęściej jest problem smogu, a na kolejnych
miejscach brak miejsc parkingowych oraz brak płynności ruchu samochodowego. Istotny
odsetek respondentów wskazuje także na nieodpowiedni układ komunikacji miejskiej.
Warto zwrócić uwagę szczególnie na dwa problemy, które nie należą do wskazanych wyżej
głównych obszarów tematycznych, ale były wymieniane przez znaczącą liczbę gliwiczan:
kwestię rynku mieszkaniowego (wysoka cena mieszkań wynikająca z ich niedoboru) oraz
działanie służby zdrowia w mieście.

GŁÓWNE PROBLEMY GLIWIC: NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ ODPOWIEDZI
Smog

15,3%

Brak miejsc parkingowych

11,1%

Zbyt duży ruch samochodowy (tranzyt), korki

9,7%

Nieodpowiedni układ komunikacji miejskiej

4,9%

Drogie mieszkania, za mało nowych mieszkań

4,9%

Działanie i dostęp do służby zdrowia

4,8%

Zły stan dróg

3,7%

Zły stan przestrzeni publicznych, problem z odpadkami (psie odchody), sprzątaniem

3,5%

Brak przestrzeni rekreacyjnej, parków, terenów zielonych

2,9%

Problemy ekologiczne, zanieczyszczenie środowiska – ogólnie

2,8%

Bezpieczeństwo – ogólnie

2,6%

Trudności z dostępem do żłobków i przedszkoli

2,5%

Dostęp do kultury – ogólnie

2,0%
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Problemy osiedli na których mieszkają badani
W przypadku osiedli na których mieszkają badani, zdecydowanie najwięcej odpowiedzi
dotyczy problemów przestrzeni publicznej, w szczególności miejsc parkingowych.
Znacząco częściej niż w przypadku całych Gliwic badani mówią także o kwestiach związanych
z bezpieczeństwem. Relatywnie spada z kolei pozycja problemów komunikacyjnych i ekologicznych.
Można zauważyć istotne różnice między obszarami, które respondenci postrzegają jako
dotyczące miasta jako całości (kwestia zanieczyszczenia środowiska, skomunikowania
różnych dzielnic, a także ruchu tranzytowego, rynku mieszkaniowego i inne) oraz tymi, które
rozpatrują w mniejszej skali (przede wszystkim problemy planowania przestrzennego,
utrzymania przestrzeni wspólnych, bezpieczeństwa oraz problemy społeczne). Co zrozumiałe,
w odniesieniu do całego miasta wskazuje się na problemy bardziej systemowe, a w mniejszej
skali – bardziej doraźne. Problemy osiedla rzadziej są związane z wypracowaniem
odpowiednich rozwiązań, a częściej z ich stosowaniem.
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Problemy osiedli na których mieszkają badani: obszary tematyczne
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Poniżej przedstawiamy pełny rozkład odpowiedzi udzielanych przez badanych:

PROBLEMY OSIEDLI NA KTÓRYCH MIESZKAJĄ BADANI
Problemy z komunikacją, poruszaniem się po mieście

6,2%

Nieodpowiedni układ komunikacji miejskiej

2,6%

Zbyt duży ruch samochodowy (tranzyt), korki

2,1%

Brak tras rowerowych

1,1%

Zła organizacja transportu publicznego (autobusy jeżdżą zbyt rzadko, nie punktualnie)

0,5%

Niepotrzebna likwidacja tramwajów

0,1%

Brak odpowiedniego dworca autobusowego

0,0%

Problemy społeczne

9,4%

Chuligaństwo, wandalizm

3,3%

Uzależnienia (alkoholizm, narkomania)

2,6%

Problemy społeczne – ogólnie (patologia)

1,9%

Problemy z kibicami

1,0%

Relacje międzyludzkie (nieufność, wrogość, agresja), uciążliwi sąsiedzi

0,9%

Bezdomność

0,7%

Złe działanie pomocy społecznej

0,1%

Problemy przestrzeni publicznej – jej organizacja i utrzymanie

42,6%

Brak miejsc parkingowych

20,3%

Zły stan przestrzeni publicznych, problem z odpadkami (psie odchody), sprzątaniem

5,7%

Brak przestrzeni rekreacyjnej, parków, terenów zielonych

4,7%

Brak placów zabaw dla dzieci

4,5%

Zły stan budynków

3,0%

Brak ławek

2,9%

Zły stan dróg

2,9%

Zły stan chodników

2,8%

Hałas, uciążliwe sąsiedztwo

2,1%

Brak odpowiedniego planowania urbanistycznego, niezagospodarowane tereny

1,2%

Infrastruktura dla pieszych (przejścia, barierki)

0,6%

Kwestia likwidacji nieużywanego torowiska

0,5%

Brzydota

0,5%

Brak odpowiedniego oznakowania przestrzeni

0,3%

Brak dbałości o potrzeby osób mniej sprawnych

0,2%

Problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska

7,6%

Smog

7,0%

Problemy ekologiczne, zanieczyszczenie środowiska – ogólnie

0,5%

Zanieczyszczenie rzeki

0,2%

Problemy związane z działaniem służb miejskich

2,7%

Policja, Straż Miejska

2,6%

Służby oczyszczania miasta

0,2%
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Problemy bezpieczeństwa

10,7%

Bezpieczeństwo – ogólnie

6,1%

Oświetlenie ulic

2,8%

Monitoring

1,7%

Przestępczość

0,4%

Działanie i dostęp do służby zdrowia

1,1%

Działanie i dostęp do placówek edukacyjnych

1,6%

Trudności z dostępem do żłobków i przedszkoli

1,4%

Inne problemy związane z edukacją

0,1%

Problemy z miejską ofertą kulturalną i rozrywkową

6,7%

Obiekty sportowe – brak, zły stan

3,7%

Miejsca spotkań i zajęcia dla dzieci i młodzieży

1,4%

Oferta dla osób starszych

1,0%

Dostęp do kultury – ogólnie

0,6%

Imprezy masowe

0,3%

Działanie władz miejskich

1,2%

Nietrafione inwestycje (hala widowiskowa)

0,9%

Brak dialogu z mieszkańcami, biurokracja, trudności w kontakcie z władzami miejskimi

0,2%

Opieszałość

0,1%

Funkcjonowanie władz samorządowych

0,1%

Problemy lokalowe

3,1%

Brak mieszkań socjalnych

2,3%

Drogie mieszkania, za mało nowych mieszkań

0,4%

Kłopoty własnościowe, kłopoty z wykupem

0,4%

Brak perspektyw, problemy finansowe mieszkańców

0,2%

Trudności ze znalezieniem pracy, bezrobocie

0,1%

Emigracja, wyludnianie się miasta

0,1%

Niskie zarobki

0,0%

Wysokie ceny

0,0%

Problemy z usługami

2,9%

Brak sklepów

1,4%

Brak kawiarni, restauracji

0,8%

Brak placu targowego

0,5%

Brak klubów, miejsc rozrywki

0,4%

Inne problemy z dostępem do usług

0,1%

Zaniedbanie dzielnic peryferyjnych

0,3%

Nie wiem, trudno powiedzieć

14,8%
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Kwestia miejsc parkingowych jest zdecydowanie najczęściej pojawiającą się odpowiedzią
(20%). Na drugim miejscu sytuuje się problem smogu (7%), a na kolejnym ogólnie
rozumiane bezpieczeństwo (6%).
Warto zwrócić uwagę, że odpowiedzi okazują się bardziej równomiernie rozłożone, niż w
przypadku problemów całego miasta – więcej z nich uzyskuje znaczące odsetki odpowiedzi.

Główne problemy osiedli, na których mieszkają badani:
najczęściej pojawiające się odpowiedzi.
Brak miejsc parkingowych

20,3%

Smog

7,0%

Bezpieczeństwo – ogólnie

6,1%

Zły stan przestrzeni publicznych, problem z odpadkami (psie odchody), sprzątaniem

5,7%

Brak przestrzeni rekreacyjnej, parków, terenów zielonych

4,7%

Brak placów zabaw dla dzieci

4,5%

Obiekty sportowe – brak, zły stan

3,7%

Chuligaństwo, wandalizm

3,3%

Zły stan budynków

3,0%

Brak ławek

2,9%

Zły stan dróg

2,9%

Zły stan chodników

2,8%

Oświetlenie ulic

2,8%

Nieodpowiedni układ komunikacji miejskiej

2,6%

Uzależnienia (alkoholizm, narkomania)

2,6%

Policja, Straż Miejska

2,6%

Brak mieszkań socjalnych

2,3%

Zbyt duży ruch samochodowy (tranzyt), korki

2,1%

Hałas, uciążliwe sąsiedztwo

2,1%
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Ocena poziomu życia w mieście
Wśród rożnych dziedzin życia w mieście gliwiczanie najczęściej dobrze oceniają ofertę
edukacyjną (79% ocen pozytywnych), jakość usług administracyjnych (76%) oraz estetykę
miasta (74%). Trzy czwarte respondentów ma także dobre zdanie o funkcjonowaniu systemu
rowerów miejskich (72%). Około dwóch trzecich dobrze ocenia miejską ofertę rekreacyjną
(67%) i kulturalną (65%). Ponad połowa mieszkańców wypowiada się z zadowoleniem także
o perspektywach znalezienia pracy w Gliwicach (61%), o stanie placów zabaw (52%) i dróg
(52%), a równo połowa dobrze ocenia również stan chodników (50%).
Nieco gorzej ocenianymi dziedzinami życia w Gliwicach są możliwości kupienia lub wynajęcia
mieszkania (odpowiednio 43% i 36% ocen pozytywnych). Warto zwrócić także uwagę na
znacząco wyższy niż w przypadku innych dziedzin odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” –
znaczna część mieszkańców nie ma kontaktu z rynkiem mieszkaniowym, i nie potrafi
wypowiedzieć się na ten temat.
Badani najczęściej źle oceniają sytuację opieki zdrowotnej, jednak nawet w tym przypadku
odsetek odpowiedzi negatywnych (27%) nie przewyższa odsetka pozytywnych ocen 31%).
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Ocena różnych dziedzin życia w mieście
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W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w 2015 roku przez TNS Kantar, warto
zauważyć znacząco wyższy odsetek pozytywnych opinii dotyczących rynku pracy w Gliwicach
(wzrost aż o 19 punktów procentowych). Nieco polepszyły się także oceny stanu
infrastruktury: dróg (o 7 punktów) i chodników (o 5 punktów)4.

Ocena rożnych dziedzin życia w mieście (odsetki ocen pozytywnych)

4

Ze względu na różnice w sposobie sformułowania pytań, niemożliwe jest porównanie odpowiedzi dotyczących
służby zdrowia oraz estetyki miasta. Pozostałe kwestie, nie ujęte w tabeli, pojawiły się w badaniu po raz pierwszy.
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Oferta edukacyjna okazuje się najlepiej ocenianą sferą życia w Gliwicach także pod
względem średnich ocen5. Identyczny wynik (4,13) uzyskały także rowery miejskie, a nieco
niższy jakość usług administracyjnych (4,01) oraz dostępność obiektów sportowych (3,97).
Zdecydowanie najniższy wynik (3, a więc „dostateczny”) uzyskał poziom opieki zdrowotnej.
Tego rodzaju porównanie eliminuje różnice wynikające z różnego odsetka odpowiedzi
„trudno powiedzieć”, a jednocześnie bierze pod uwagę różnice intensywności opinii.

5

W trakcie liczenia średniej odpowiedziom przypisano wartości od 1 (ocena zdecydowanie negatywna) do 5
(ocena zdecydowanie pozytywna). Wyłączono odpowiedź „trudno powiedzieć”.
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Ocena różnych dziedzin życia w mieście (średnie na skali 1–5)

Odpowiedzi rozkładają się podobnie we wszystkich grupach społeczno-demograficznych,
można jednak zwrócić uwagę na kilka zależności:
 Warunki opieki zdrowotnej nieco lepiej oceniają mężczyźni (3,07), niż kobiety (2,93).
Wyraźnie gorzej niż inni oceniają je z kolei badani w wieku od 55 do 64 lat (2,78).
 Lepsze zdanie o dostępności obiektów sportowych wyrażają młodsi, niż starsi badani.
 Ofertę edukacyjną częściej dobrze oceniają lepiej wykształceni gliwiczanie. Najlepszą
opinię mają o niej respondenci z wyższym wykształceniem (4,33) oraz w wieku od 18 do
30 lat (4,32).
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 Na temat sytuacji na rynku pracy lepiej wyrażają się mężczyźni niż kobiety, a także
badani z wykształceniem co najmniej średnim i osoby pomiędzy 18 a 44 rokiem życia.
 Dobre opinie o jakości usług administracyjnych wyrażają częściej lepiej wykształceni
mieszkańcy.
Obserwujemy także dość znaczące różnice między dzielnicami: badani mieszkający w różnych
miejscach różnie oceniają poziom życia w mieście.
Największa rozpiętość ocen dotyczy opieki zdrowotnej: średnia dla Wilczego Gardła wynosi
4,02, podczas gdy dla Obrońców Pokoju jedynie 2,27. Poza tym wskaźnikiem, największe
różnice między

maksymalnymi

i minimalnymi

ocenami

dotyczą oferty

kulturalnej,

edukacyjnej, oraz rynku pracy.

Ocena różnych dziedzin życia w mieście wg płci (średnie na skali 1–5)
Mężczyźni

Kobiety

Oferta kulturalna

3,76

3,79

Dostępność obiektów sportowych

3,95

3,99

Oferta edukacyjna

4,16

4,16

Opieka zdrowotna

3,07

2,93

Place zabaw

3,64

3,58

Oferta rekreacyjna

3,73

3,8

Rower miejski

4,1

4,15

Estetyka miasta

3,88

3,93

Stan dróg

3,46

3,46

Stan chodników

3,46

3,39

Rynek pracy/możliwość znalezienia pracy w mieście

3,94

3,8

Dostępność mieszkań na wynajem

3,44

3,5

Dostępność mieszkań do zakupu

3,59

3,62

Jakość usług administracyjnych (np. wymiana dowodu osobistego)

3,99

4,01
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Ocena różnych dziedzin życia w mieście wg wieku (średnie na skali 1–5)
15-17 lat

18-30 lat

31-44 lat

45-54 lat

Oferta kulturalna

3,8

3,81

3,77

3,83

3,6

Dostępność obiektów sportowych

4,19

4,12

4,01

3,92

3,8

Oferta edukacyjna

4,17

4,32

4,13

4,19

4,0

Opieka zdrowotna

3,53

3,06

3

3,08

2,7

Place zabaw

3,86

3,71

3,6

3,58

3,

Oferta rekreacyjna

3,88

3,87

3,78

3,75

3,6

Rower miejski

4,36

4,27

4,1

4,12

4,0

Estetyka miasta

3,97

3,92

3,87

3,93

3,8

Stan dróg

3,32

3,38

3,38

3,53

3,4

Stan chodników

3,51

3,48

3,38

3,46

3,3

Rynek pracy/możliwość znalezienia pracy w mieście

3,83

4,09

3,94

3,8

3,7

Dostępność mieszkań na wynajem

3,52

3,57

3,49

3,48

3,4

Dostępność mieszkań do zakupu

3,8

3,53

3,57

3,67

3,6

Jakość usług administracyjnych (np. wymiana dowodu osobistego)

3,85

4,06

3,91

4,08

4,0

Ocena różnych dziedzin życia w mieście wg wykształcenia (średnie na skali 1–5)
Podstawowe/
gimnazjalne

Zasadnicze
zawodowe

Średnie

Wyższe

Oferta kulturalna

3,55

3,75

3,8

3,83

Dostępność obiektów sportowych

3,83

3,81

4

4,1

Oferta edukacyjna

3,95

4,03

4,17

4,33

Opieka zdrowotna

2,96

3,08

2,91

3,1

Place zabaw

3,54

3,5

3,61

3,76

Oferta rekreacyjna

3,72

3,65

3,8

3,84

Rower miejski

4,06

4,01

4,16

4,17

Estetyka miasta

3,83

3,9

3,93

3,89

Stan dróg

3,47

3,5

3,4

3,54

Stan chodników
Rynek pracy/możliwość znalezienia pracy
w mieście
Dostępność mieszkań na wynajem

3,27

3,43

3,43

3,48

3,59

3,74

3,9

3,98

3,3

3,31

3,49

3,68

Dostępność mieszkań do zakupu

3,44

3,59

3,57

3,72

Jakość usług administracyjnych (np. wymiana
dowodu osobistego)

3,79

3,93

4,02

4,08
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Jakość usług administracyjnych

Dostępność mieszkań do zakupu

Dostępność mieszkań na wynajem

Rynek pracy/możliwość znalezienia
pracy w mieście

Stan chodników

Stan dróg

Estetyka miasta

Rower miejski

Oferta rekreacyjna

Place zabaw

Opieka zdrowotna

Oferta edukacyjna

Dostępność obiektów sportowych

Oferta kulturalna

Ocena różnych dziedzin życia w mieście wg. miejsca zamieszkania
(średnie na skali 1–5)

Baildona

3,83 4,01 4,18 2,86 3,78 3,87 4,41 3,94 3,2 3,29 4,01 3,59 3,82 4,15

Bojków

3,87 4,13 4,2 2,87 3,82 3,82 4,17 4,02 3,12 3,19 3,96 3,58 3,87 4,06

Brzezinka

3,73 3,77 4,05 2,72 3,4 3,61 4,39 3,83 3,33 3,43 3,68 3,56 3,58 3,89

Czechowice*

3,83 3,88 4,09 3,2 3,67 3,81 4,27 4,08 3,62 3,36 4,07 3,64 3,76 4,12

Kopernik

3,66 4,11 4,12 3,03 4,17 3,96 4,24 4,09 3,59 3,58 4,02 3,47 3,74 4,33

Ligota Zabrska

3,69 3,88 3,85 2,96 3,67 3,72 4,24 4,03 3,55 3,4 3,76 3,15 3,64 3,94

Łabędy

3,71 4,09 4,06 3,12 3,78 3,77 4,2 4,07 3,41 3,38 3,94 3,57 3,9 4,13

Obrońców Pokoju* 3,72 4,28 4,23 2,27 4,17 3,96 4,1

4

3,09 3,34 4,4

4

3,49 3,57

Ostropa

3,58 3,57 4,38 2,79 3,15 3,48 3,98 3,65 3,23 3,14 3,43 3,19 3,18 3,64

Politechnika

3,74 4,18 4,29 3,08 3,77 3,73 4,29 3,91 3,53 3,4 4,06 3,62 3,75 4,19

Sikornik

3,42 3,57 3,69

Sośnica

3,71 3,78 3,88 3,04 3,57 3,58 3,8 3,76 3,49 3,39 3,81 3,25 3,55 3,83

Stare Gliwice

4

3

3,21 3,32 3,49 3,34 3,31 3,23 3,21 3,05 3,22 3,44

3,81 4,64 2,94 3,05 3,45 3,24 3,96 3,12 2,99 3,89 3,09 3,1 4,21

Szobiszowice

4,43 4,45 4,77 3,72 3,59 4,46 4,23 4,22 4,02 4,07 3,88 3,68 3,78 4,31

Śródmieście

3,67 3,97 4,03 2,96 3,5 3,68 4,54 3,79 3,5 3,36 4,11 3,66 3,9 4,06

Trynek

3,76 3,91 4,15 2,96 3,58 3,86 4,16 3,86 3,46 3,48 3,8 3,54 3,57 3,89

Wilcze Gardło

4,63 4,61 4,9 4,02 3,44 4,52 4,09 4,18 4,05 3,92 3,71 3,67 3,73 4,31

Wojska Polskiego

3,65 3,78 4,02 2,83 3,61 3,67 4,48 3,84 3,48 3,43 3,97 3,39 3,57

Wójtowa Wieś

3,47 3,61 3,94 3,11 3,36 3,54 3,95 3,93 3,47 3,5 3,47 3,45 3,39 3,68

Zatorze

3,78 4,12 4,19 2,6

Żerniki

3,77 3,98 4,03 3,06 3,84 3,88 4,28 3,96 3,75 3,72 4,04 3,43 3,91 4,04

4

3,5 3,76 4,31 3,76 3,56 3,51 3,93 3,68 3,77 4,37

*Ze względu na niskie liczebności wyniki dotyczące tych dzielnic należy traktować ostrożnie
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Czynniki wpływające na poprawę jakości życia
w Gliwicach w ciągu ostatnich 5 lat
Mieszkańcy Gliwic proszeni byli w pytaniu otwartym o określenie czynników, które wpłynęły
na poprawę jakości życia w mieście w ciągu ostatnich pięciu lat.
W ocenie mieszkańców Gliwic do poprawy jakości życia w mieście w ciągu ostatnich pięciu lat
przyczynił się przede wszystkim rozwój infrastruktury komunikacyjnej i poprawa komunikacji
(ogółem o poprawie w tym zakresie mówiło 41% badanych). Zdecydowanie najczęściej
wymienianą w tym kontekście inwestycją jest Drogowa Trasa Średnicowa. Dużo osób mówiło
ogólnie o poprawie komunikacji, rozwoju sieci dróg, budowie autostrad i tras szybkiego
ruchu. Wśród inwestycji drogowych wymieniano budowę obwodnicy oraz powstanie węzła
Gliwice-Sośnica. Obok rozwoju sieci drogowej zauważano remonty i poprawę jakości dróg,
a także remonty i budowę chodników w mieście. Ponadto zwracano uwagę na poprawę
komunikacji miejskiej, w tym likwidację tramwajów i nowe autobusy. Wśród pozytywnych
zmian w infrastrukturze komunikacyjnej wymieniano także odnowienie dworca kolejowego.
Zauważano również rozwój infrastruktury rowerowej: powstanie nowych ścieżek rowerowych
oraz wprowadzenie systemu rowerów miejskich. Inne dobrze oceniane zmiany to uporządkowanie parkowania w centrum miasta oraz modernizacja oświetlenia.
Generalnie poprawę komunikacji i infrastruktury komunikacyjnej najczęściej zauważali
mieszkańcy takich dzielnic jak: Politechnika (84%), Kopernik (74%) oraz Baildona (63%).
Drugim najczęściej wymienianym obszarem, w którym widoczna była poprawa w ciągu
ostatnich 5 lat, jest gospodarka (wskazywało na nią ogółem 21% badanych). Poprawę w tej
dziedzinie wiązano przede wszystkim z istnieniem specjalnej strefy ekonomicznej. Ogólnie
mówiono o rozwoju gospodarczym i nowych inwestycjach. Zauważano rozwój handlu i
powstanie dużych galerii handlowych jak „Europa Centralna” i „Forum”.
O poprawie w sferze gospodarki i handlu najczęściej mówili mieszkańcy Starych Gliwic
(78%), a także mieszkańcy dzielnicy Obrońców Pokoju (40%)
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Dość często dostrzegano inwestycje w szeroko rozumiana infrastrukturę miejską (ogółem
11%). Wskazywano na budowę hali widowiskowo-sportowej „Gliwice”. Doceniano rozbudowę
infrastruktury sportowo–rekreacyjnej w mieście: budowę ośrodków sportowo- rekreacyjnych,
basenów, boisk oraz plenerowych siłowni, także powstawanie placów zabaw dla dzieci.
Wspomniano remonty budynków w mieście oraz renowację Starówki. Zauważano dbałość
o miejską zieleń, renowację parków i powstawanie nowych terenów zielonych np. wokół
Radiostacji.

Generalnie

mówiono

o

poprawie

wyglądu

miasta,

poprawie

estetyki.

Wspominano także o działaniach mających na celu ochronę środowiska: wymianie pieców,
promowaniu ogrzewania miejskiego, powstaniu oczyszczalni ścieków.
Rozwój infrastruktury miejskiej zauważali najczęściej mieszkańcy dwóch dzielnic: Politechniki
i Baildony (po 28%)
Część osób (ogółem 8%) dostrzegała poprawę w sprawach bytowych: przede wszystkim
zauważono powstawanie nowych miejsc pracy i spadek bezrobocia, rzadziej także rozwój
budownictwa mieszkaniowego oraz poprawę sytuacji rodzin związaną przede wszystkim
z wprowadzeniem świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500plus”.
Polepszenie warunków bytu stosunkowo najczęściej wskazywali mieszkańcy Baildony (17%).
Wśród czynników wpływających na poprawę jakości życia wymieniano także dobre
zarządzanie miastem, przede wszystkim działalność prezydenta miasta. Ponadto chwalono
sprawność pozyskiwania pieniędzy unijnych oraz dobrą pracę urzędów. Ogółem pracę władz
miasta lub urzędu miasta chwaliło 4% badanych.
Stosunkowo najrzadziej (2%) poprawę jakości życia w mieście w ostatnich pięciu latach
łączono z rozwojem edukacji, nauki i kultury: w tym kontekście zwracano przede wszystkim
uwagę na funkcjonowanie wyższych uczelni, przede wszystkim Politechniki Śląskiej oraz na
ofertę kulturalno-rozrywkową.
Więcej niż co dziesiąty badany (11%) zadeklarował, że nie dostrzega żadnych pozytywnych
zmian w mieście, zaś co czwarty (26%) nie potrafił ich spontanicznie wskazać.
O braku poprawy mówili przede wszystkim mieszkańcy takich dzielnic jak: Wojska Polskiego
(25%), Wójtowa Wieś i Ostropa (po 24%). Żadnych zmian in plus nie potrafili samodzielnie
wymienić przede wszystkim mieszkańcy Wilczego Gardła (91%) i Szobiszowic (76%).
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CO WPŁYNĘŁO NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA W GLIWICACH
W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT?
ROZWÓJ – OGÓLNIE
Rozwój miasta, modernizacja, rozwój inwestycji – ogólnie
Rozwój infrastruktury – ogólnie
KOMUNIKACJA i INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
DTŚ, średnicówka
Drogi, rozwój sieci dróg, budowa połączeń drogowych, poprawa przepustowości
dróg, nowe ronda
Komunikacja – poprawa, odkorkowanie miasta, dobry dojazd do miasta – ogólnie
Autostrady, drogi szybkiego ruchu, węzeł autostradowy, węzły komunikacyjne –
ogólnie
Drogi – remonty, poprawa jakości, poprawa nawierzchni – ogólnie
Chodniki – nowe, remont
Dworzec kolejowy – nowy, rewitalizacja, odnowa PKP
Transport publiczny, komunikacja miejska – poprawa
Likwidacja tramwajów
Autobusy, nowe autobusy, więcej autobusów, wymiana taboru komunikacji miejskiej
Węzeł Gliwice – Sośnica
Obwodnica
Parkowanie: płatne parkingi w centrum, budowa parkingu w centrum
Oświetlenie uliczne, modernizacja oświetlenia
Ścieżki rowerowe
Rowery miejskie
Inne: ograniczenie ruchu w centrum, usprawnienia ruchu, tablice elektroniczne,
system sterowania ruchem
GOSPODARKA, HANDEL
SSE, strefa ekonomiczna, rozszerzenie strefy ekonomicznej
Rozwój gospodarczy, nowe firmy (np. przy Bojkowskiej), rozwój przemysłu, nowe
inwestycje, centra zaopatrzenia handlu – ogólnie
Handel, sklepy – dostępność, hipermarkety, zaopatrzenie, Biedronka
Europa Centralna, galerie, centra handlowe, Forum
Opel
INFRASTRUKTURA MIEJSKA
Hala widowiskowo-sportowa Gliwice, dawniej: Podium
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna: hale, ośrodki sportowo-rekreacyjne, baseny,
Neptun, boiska, siłownie plenerowe
Zieleń miejska, parki, renowacja parków, tereny zielone wokół Radiostacji Gliwice,
Palmiarnia, miejsca spacerowe
Estetyka miasta, wygląd miasta, czystość – poprawa
Remonty budynków, elewacji, renowacja kamienic – ogólnie
Renowacja, rewitalizacja Starówki, renowacja przestrzeni wokół Rynku
Place zabaw
Ochrona środowiska – wymiana pieców, walka ze smogiem, oczyszczalnia ścieków,
ogrzewanie miejskie
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5%
4%
1%
41%
21%
9%
5%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
21%
15%
3%
3%
1%
1%
11%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
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Bezpieczeństwo – poprawa, monitoring, kamery, więcej patroli
SPRAWY SPOŁECZNE i BYTOWE
Niskie bezrobocie, miejsca pracy
Nowe osiedla, budownictwo mieszkaniowe
500+, Karta Dużej Rodziny, wsparcie rodzin
WŁADZE LOKALNE i ADMINISTRACJA
Dobre zarządzanie miastem, pozytywna ocena prezydent, władz miasta
Dotacje unijne, pozyskiwanie dotacji, ogólnie – sprawna administracja, dobra praca
urzędów, informatyzacja urzędów
EDUKCJA, NAUKA, KULTURA
Politechnika Śląska, uczelnie – rozbudowa, unowocześnienie, Centrum Nowych
Technologii
Oferta kulturalna i rozrywkowa, klub jazzowy, kina, teatr, dom kultury

1%
8%
7%
1%
1%
4%
3%

Brak zmian, nic
Trudno powiedzieć

11%
26%
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Ocena działalności Prezydenta Miasta
Urzędujący Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz jest najdłużej urzędującym prezydentem
miasta w Polsce. Odkąd objął ten urząd w roku 1993, w kolejnych wyborach (najpierw
pośrednich, później bezpośrednich) wybierany jest na to stanowisko. W ostatnich wyborach
samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014 r. został wybrany już w I turze
głosowania, uzyskując 55,77% poparcia.
Trzy lata po ostatnich wyborach samorządowych działalność Prezydenta Miasta Zygmunta
Frankiewicza oceniana jest pozytywnie przez zdecydowaną większość (82%) mieszkańców
Gliwic, przy czym co piąty (20%) ocenia ją bardzo dobrze, a 62% dobrze. Negatywną ocenę
działalności Prezydenta Miasta Gliwice wystawił co dziesiąty ankietowany. Warto jednak
dodać, iż tylko co setny badany posłużył się skrajną wartością na skali oznaczającą bardzo
złą ocenę. Działalności Prezydenta nie potrafiło obecnie ocenić 8% ankietowanych
mieszkańców.

Jak ocenia Pan(i) działalność Prezydenta Miasta?
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Porównując wyniki ostatniego badania6 z poprzednimi zauważyć można, iż oceny działalności
Prezydenta Miasta Gliwice są obecnie nieomal takie same jak w 2015 roku (nieznaczny
spadek odsetka ocen pozytywnych przy wzroście odsetka ocen negatywnych jest nieistotny
statystycznie), natomiast znacznie lepsze niż w roku 2013.

Jak ocenia Pan(i) działalność Prezydenta Miasta?
2013*
Bardzo dobrze
Dobrze
Bardzo dobrze + dobrze
Źle
Bardzo źle
Źle + bardzo źle
Trudno powiedzieć

15
51
66
14
5
19
15

2015*
w procentach
20
64
84
8
1
9
7

2017**
20
62
82
9
1
10
8

* Badanie TNS Polska
** Badanie CBOS

Przeprowadzone wielozmiennowe analizy statystyczne7 wykazały, iż ocena działalności
Prezydenta Miasta związana jest przede wszystkim z postrzeganiem samego miasta Gliwice
na tle innych miast regionu. Co oczywiste najlepsze oceny działaniom Prezydenta swojego
miasta wystawiają badani uważający, że Gliwice wyróżniają się pozytywnie na tle innych
miast regionu (89% z nich działalność Prezydenta ocenia pozytywnie, z czego 30% wystawia
oceny bardzo dobre). Nieliczni mieszkańcy, którzy wyrazili opinię, że ich miasto na tle innych
w regionie wyróżnia się na niekorzyść w większości (64% z nich) działalność Prezydenta
Frankiewicza ocenili źle. Warto też zauważyć, iż osoby, które odmówiły odpowiedzi na
pytanie dotyczące porównania Gliwic z innymi miastami w regionie, są bardziej krytyczne w
ocenie działalności Prezydenta niż badani uważający, że ich miasto niczym się w regionie nie
wyróżnia oraz ci, którzy nie potrafili porównać Gliwic z innymi miastami regionu.

Jak ocenia Pan(i)
działalność
Prezydenta Miasta?

Czy Pana(i) zdaniem Gliwice wyróżniają się na tle innych miast regionu:
niczym się nie
Trudno
Odmowa
na korzyść
na niekorzyść
wyróżniają
powiedzieć
odpowiedzi

6

Do porównań z poprzednimi pomiarami uwzględniono wyłącznie odpowiedzi dorosłych mieszkańców miasta
(wiek 18+). Uzyskane wyniki są identyczne jak dla całej badanej populacji, czyli osób w wieku 15+.
7

Wykorzystano moduł IBM SPSS Decision Trees.
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Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Bardzo źle
Trudno powiedzieć

Ponadto

ocenę

30
59
5
1
6

działalności

0
31
46
18
5

Prezydenta

procentowanie w kolumnach
7
5
68
61
11
13
3
0
12
21

Miasta

istotnie

różnicuje

0
65
33
0
2

ocena

sposobu

komunikowania się Urzędu Miasta z mieszkańcami o tym, co się dzieje w mieście. Niemal
wszyscy mieszkańcy oceniający tę komunikację bardzo dobrze pozytywnie odbierają
działalność Prezydenta Miasta (96% w tej grupie), przy czym ponad połowa z nich (54%)
ocenia ją bardzo dobrze. Choć pozytywne oceny działalności Prezydenta Miasta dominują we
wszystkich wyróżnionych grupach, to odsetek ocen negatywnych jest znacząco wyższy wśród
mieszkańców źle oceniających sposób komunikowania Urzędu Miasta o tym, co się dzieje
w mieście niż wśród zadowolonych z tej komunikacji oraz niepotrafiących jej ocenić.

Jak ocenia Pan(i)
działalność Prezydenta
Miasta?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Bardzo źle
Trudno powiedzieć

Jak ocenia Pan(i) sposób komunikowania Urzędu Miejskiego o tym, co dzieje
się w mieście?
ZdecydowaZdecydowaTrudno
Dobrze
Źle
nie dobrze
nie źle
powiedzieć
procentowanie w kolumnach
54
25
9
1
10
42
64
60
71
59
4
5
23
13
11
0
1
4
13
1
0
4
4
1
19

Oceny działalności Prezydenta Miasta różnią się także pomiędzy dzielnicami, w których
mieszkają ankietowani. Choć wszędzie dominują oceny pozytywne, to warto zauważyć, iż
relatywnie wysokimi odsetkami ocen negatywnych wyróżniają się mieszkańcy trzech dzielnic:
Sośnica (22%), Sikornik (20%) i Bojków (17%).
Na oceny działalności Prezydenta Gliwic wpływa też związek badanych z tym miastem. Choć
działania Prezydenta Zygmunta Frankiewicza częściej są oceniane pozytywnie przez
rodowitych mieszkańców miasta niż tych, którzy do niego przybyli w jakimś momencie
swojego życia (84% wobec 78%), to jednocześnie bardzo dobre oceny działalności
Prezydenta Miasta istotnie częściej wystawiają badani, którzy nie mieszkają w tym mieście od
urodzenia niż jego rodowici mieszkańcy (24% wobec 18%).
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Jak ocenia Pan(i) działalność
Prezydenta Miasta?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Bardzo źle
Trudno powiedzieć

Jak długo mieszka Pan(i) w Gliwicach?
Mieszkam tu od urodzenia
Mieszkam tu od lat…
procentowanie w kolumnach
18
24
66
54
9
8
1
2
6
12

Taki jak w 2015 roku8 dobrym ocenom Prezydenta Miasta sprzyja poczucie związku z
Gliwicami – najwięcej jest ich w grupie badanych deklarujących związek z miastem, a
najmniej wśród tych, którzy twierdzą, że w ogóle nie czują się z Gliwicami związani (85%
wobec 55%). Warto też dodać, iż wraz ze słabnącym poczuciem związku z miastem odsetka
ocen pozytywnych spada i znacząco wzrasta odsetek badanych niepotrafiących ocenić
działalności jego Prezydenta (od 7% w grupie mających poczucie związku z Gliwicami do
22% wśród w ogóle nieczujących takiego związku).

Jak ocenia Pan(i)
działalność
Prezydenta Miasta?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Bardzo źle
Trudno powiedzieć

Czy czuje się Pan(i) związany(a) z Gliwicami?
Czuję się związany(a)
Czuję się słabo
W ogóle nie czuję się
z Gliwicami
związany(a) z Gliwicami związany(a) z Gliwicami
procentowanie w kolumnach
22
7
9
63
60
46
7
19
15
1
2
7
7
12
22

8

Por. raport TNS Polska dal Miasta Gliwic „Opinie mieszkańców Gliwic na temat warunków życia w mieście i ich
oczekiwań wobec władz samorządowych”, Warszawa grudzień 2015.
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Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być
zrealizowane w Gliwicach w pierwszej kolejności
Badanym mieszkańcom Gliwic zadano pytanie o to, jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny
być, ich zdaniem, zrealizowane w Gliwicach w pierwszej kolejności. Każdy respondent
poproszony został o wymienienie nie więcej niż trzech przedsięwzięć/inwestycji. Było to
pytanie otwarte, co pozwoliło badanym na swobodne odpowiedzi.
Jedynie 2% badanych nie dostrzega żadnych potrzeb i w sposób jednoznaczny stwierdziło,
że w Gliwicach wszystko, co potrzebne, już jest. Blisko co trzeci mieszkaniec miasta (32%)
nie potrafił wskazać żadnego priorytetowego przedsięwzięcia lub inwestycji. Co setny
ankietowany mówił ogólnie o potrzebie rozwoju miasta (1%), a co tysięczny - ogólnie o
potrzebie dokończenia rozpoczętych inwestycji (0,1%).
Uzyskane od ankietowanych mieszkańców konkretne odpowiedzi czasem są dość ogólne,
czasem zaś bardzo szczegółowe. Na pierwsze miejsce pod względem częstości wymieniania
wysunęła się wyrażana ogólnie potrzeba budowy dróg lub remontów/modernizacji
już istniejących oraz budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych, które
wymieniło po 8% badanych. Niewiele mniej osób mówiło o potrzebie budowy mieszkań
(czynszowych, tanich, Mieszkanie+, TBS) lub adaptacji istniejących budynków na cele
mieszkaniowe (7%).
W czołówce rankingu priorytetowych przedsięwzięć/inwestycji znalazły się także:
 parki i tereny zielone, skwery, zieleńce, więcej drzew;
 ogólnie wyrażana potrzeba walki ze smogiem, konieczność poprawa jakości powietrza;
 budowa, rozbudowa przedszkoli (w tym brak przedszkoli integracyjnych), rozszerzenie
oferty zajęć fakultatywnych;
 ogólnie wyrażana potrzeba poprawy w zakresie opieki zdrowotnej, służby zdrowia –
dofinansowanie, skrócenie kolejek, poprawa funkcjonowania.
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Wypowiedzi z każdej powyższej kategorii formułowało po 4% mieszkańców. Nieco rzadziej
(po 3% badanych) wymieniano:
 budowę ścieżek/dróg rowerowych. Utworzenie spójnej sieci dróg rowerowych;
 budowę/remont chodników;
 budowę, doinwestowanie istniejących placów zabaw dla dzieci;
 budowę szpitala miejskiego (nowoczesnego, „z prawdziwego zdarzenia”, porządnego);
 budowę Centrum Przesiadkowego (oraz rewitalizację Placu Piastów);
 remonty kamienic, odnowę starych budynków (kamienic i bloków).
Częstości wymieniania wszystkich – zdaniem mieszkańców Gliwic – priorytetowych
przedsięwzięć/inwestycji przedstawiono w tabeli.

Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż trzy
przedsięwzięcia/inwestycje.
Odpowiedzi spontaniczne
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
Parki i tereny zielone, skwery, zieleńce, więcej drzew
Walka ze smogiem, poprawa jakości powietrza – ogólnie
Przedszkola – budowa, rozbudowa, rozszerzenie oferty zajęć fakultatywnych,
brak przedszkoli integracyjnych
Opieka zdrowotna, służba zdrowia – ogólnie, dofinansowanie, skrócenie kolejek, poprawa
funkcjonowania
Budowa ścieżek/dróg rowerowych. Spójna sieć dróg rowerowych
Budowa/remont chodników
Place zabaw dla dzieci – budowa, doinwestowanie istniejących
Budowa szpitala miejskiego, nowoczesnego, „z prawdziwego zdarzenia”, porządnego
Budowa Centrum Przesiadkowego, rewitalizacja Placu Piastów
Remonty kamienic, odnowa starych budynków (kamienic i bloków)
Obwodnica - dokończenie
Żłobki – powstanie publicznych, dofinansowanie prywatnych
Komunikacja, polepszenie komunikacji – ogólnie. Budowa metra
Tworzenie nowych miejsc pracy, odbudowa/rozwój przemysłu, dalej inwestować
w Strefę, ułatwienia dla przedsiębiorców
Podłączenie wszystkich budynków do sieci centralnego ogrzewania, dołączenie do PEC
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Odpowiedzi spontaniczne
Oczyszczenie rzeki Kłodnicy, regulacja Kłodnicy. Rewitalizacja Kłodnicy
Stworzenie miejsc do rekreacji, wypoczynku na świeżym powietrzu, więcej miejsc
spacerowych
Lepsze wyposażenie, remonty szpitali, dofinansowanie istniejących szpitali
Poprawa bezpieczeństwa – ogólnie. Dofinansowanie policji. Rozbudowa monitoringu.
Lepsza praca straży miejskiej
Usunąć tory tramwajowe
Przywrócić komunikację tramwajową, rozbudować komunikację tramwajową
Więcej obiektów sportowych – ogólnie i dostępnych dla mniej zamożnych mieszkańców
Hala Podium – dokończenie budowy, otwarcie
Instytucje kultury, ośrodki kultury, domy kultury, obiekty kulturalne, inwestycje w kulturę
– ogólnie
Wymiana pieców na ekologiczne, dofinansowanie montażu ekologicznych pieców;
zwiększenie dotacji do ogrzewania gaz.
Miejsca spotkań/rozrywki dla młodzieży i nie tylko, kafejki, małe restauracje, dyskoteki
Przychodnie, ośrodki zdrowia, przychodnia specjalistyczna – dofinansowanie, budowa
Deptak, deptak na całej ulicy Zwycięstwa. Wyłączenie z ruchu ul. Zwycięstwa
Szkoły – dofinansowanie, budowa, rozbudowa, lepsze wyposażenie
Poprawa estetyki, wyglądu miasta – ogólnie
Siłownie plenerowe, siłownie na powietrzu
Nowe linie autobusowe (na lotnisko, komunikacja nocna, linia do drugiej strefy itp.)
Pomoc społeczna, pomoc biednym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym
Budowa boisk sportowych, budowa orlików, dodatkowe boiska przy stadionie, renowacja
istniejących
Lepsze oświetlenie ulic i terenów publicznych w mieście
Zagospodarowanie terenów po zlikwidowanych zakładach, nieużytków, ruder
i pustostanów – ogólnie
Kluby seniora, domy opieki dziennej nad seniorami, budowa domów seniora
Zagospodarowanie terenów po Focusie/ po byłej Hucie 1 Maja
Ochrona środowiska, ekologia, oczyszczenie środowiska – ogólnie
Klub Piast Gliwice – doinwestowanie, poprawa sytuacji, wizerunku, zmiana polityki
w klubie, zmiana zarządu
Więcej wydarzeń kulturalnych. Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych. Organizacja
koncertów w nowej hali
Port lotniczy, lotnisko pasażerskie, biznesowe. Unowocześnić lotnisko
Usługi i atrakcje dla dzieci i młodzieży szkolnej. Inwestycje w dzieci i młodzież
Odnowienie biedniejszych dzielnic miasta, odnowienie obrzeży miasta. Większa dbałość
o dzielnice peryferyjne
Rozbudowa kanalizacji, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, naprawa kanalizacji
i melioracji
Budowa lodowisk, budowa krytego lodowiska
Ławki – naprawa, budowa nowych
Zadbanie o czystość miasta, poprawa czystości w mieście
Poszerzenie oferty roweru miejskiego, więcej stacji, więcej rowerów
Parkingi bezpłatne
Więcej wybiegów dla psów. Psi park. Wybiegi dla psów i kotów w centrum Gliwic
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Odpowiedzi spontaniczne
Zapobieganie likwidacji miejsc pracy. Utrzymanie miejsc pracy w strefie ekonomicznej.
Niezamykanie kopalń
Poprawa oferty handlowej – sklepy, CH Forum, place targowe
Rozbudowa sieci gazowej, podłączenie do gazu mieszkań w starych budynkach
Likwidacja/zmniejszenie korków w mieście
Ograniczenie/likwidacja ruchu samochodowego w centrum miasta. Stworzenie strefy
pieszo-samochodowej
Pomoc dla zwierząt. Rozbudowa schroniska, więcej środków na opiekę nad zwierzętami
żyjącymi na wolności
Ułatwienia dla niepełnosprawnych, podjazdy. Dostosowanie budownictwa do potrzeb
starszych i niepełnosprawnych
Poprawa bezpieczeństwa pieszych, więcej przejść dla pieszych ogólnie i z sygnalizacją,
progi zwalniające
Budowa nowych przystanków autobusowych. Modernizacja istniejących przystanków
Większe zainteresowanie władz sprawami mieszkańców. Większa przychylność
dla projektów obywatelskich
Uruchomienie komunikacji trolejbusowej
Odrestaurowanie Zameczku Leśnego
Baseny, budowa krytych pływalni, basen odkryty
Więcej koszy na śmieci, kosze na odchody psów
Rozwiązanie problemów alkoholowych – osoby pijące w miejscach publicznych, likwidacja
melin
Rozwój infrastruktury – ogólnie
Inwestycje w naukę i szkolnictwo wyższe, nowe kierunki na Politechnice, inne uczelnie
poza Politechniką
Poprawa funkcjonowania sygnalizacji świetlnej
Budowa kina
Remont ruin Teatru Starego. Odbudowa spalonego teatru
Toalety, więcej szaletów miejskich
Park wodny, aquapark
Szkolenia dla mieszkańców w zakresie zwiększania ich kwalifikacji
Port rzeczny – modernizacja, wyeksponowanie
Przywrócenie Teatru Muzycznego, odtworzenie działalności Operetki Gliwickiej
Poprawa pracy Urzędu Miasta, jakości obsługi klienta w urzędzie
Kąpielisko leśne – ulepszenie/ renowacja
Poprawa jakości wody w kranach
Jednoznacznie rozwiązać kwestię komunikacji tramwajowej – wprowadzić tramwaje
lub likwidacja torów
Obniżyć ceny biletów dla mieszkańców Gliwic, na baseny, lodowisko, teatry
Budowa teatru
Inne konkretne jednostkowe propozycje
Dokończenie trwających inwestycji – ogólnie
Rozwój miasta – ogólnie
Trudno powiedzieć, nie wiem
Nic, nie ma takich. Wszystko mamy

57

0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
1%
0,1%
1%
32%
2%

Mieszkańcy Gliwic A.D. 2017 o warunkach życia w mieście

Warto też przyjrzeć się jak wyglądają priorytety mieszkańców poszczególnych dzielnic Gliwic,
gdyż ich opinie w kwestii tego, jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności różnią się nieraz bardzo istotnie. Najczęściej wymieniane
przedsięwzięcia/inwestycje, które – zdaniem mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta9 –
powinny stanowić priorytet dla Gliwic, przez przedstawiono poniżej.

Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Remonty kamienic, odnowa starych budynków (kamienic i bloków)
udowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
Budowa/remont chodników
Lepsze wyposażenie, remonty szpitali, dofinansowanie istniejących szpitali
Budowa ścieżek/dróg rowerowych. Spójna sieć dróg rowerowych
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
Podłączenie wszystkich budynków do sieci centralnego ogrzewania, dołączenie do PEC
Opieka zdrowotna, służba zdrowia – ogólnie, dofinansowanie, skrócenie kolejek,
poprawa funkcjonowania
Place zabaw dla dzieci – budowa, doinwestowanie istniejących
Przedszkola – budowa, rozbudowa, rozszerzenie oferty zajęć fakultatywnych, brak
przedszkoli integracyjnych
Hala Podium – dokończenie budowy, otwarcie
Walka ze smogiem, poprawa jakości powietrza – ogólnie
Żłobki – powstanie publicznych, dofinansowanie prywatnych
Poprawa estetyki, wyglądu miasta – ogólnie
Odrestaurowanie Zameczku Leśnego
Tworzenie nowych miejsc pracy, odbudowa/rozwój przemysłu, dalej inwestować
w Strefę, ułatwienia dla przedsiębiorców
Obwodnica - dokończenie
Trudno powiedzieć, nie wiem

9

Baildona
26%
9%
7%
7%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
15%

Uwzględniono priorytety wymienione przez co najmniej 3% badanych mieszkańców danej dzielnicy. W zestawieniach pominięto Wilcze Gardło, którego 95% badanych mieszkańców nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to
pytanie (odpowiedzi „nie wiem”, „trudno powiedzieć”), a pozostali najczęściej wymieniali przywrócenie
komunikacji tramwajowej lub jej rozbudowę (mówiło o tym 2% badanych mieszkańców Wilczego Gardła).
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Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Budowa ścieżek/dróg rowerowych. Spójna sieć dróg rowerowych
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
Komunikacja, polepszenie komunikacji – ogólnie. Budowa metra
Budowa Centrum Przesiadkowego, rewitalizacja Placu Piastów
Trudno powiedzieć, nie wiem

Bojków
24%
6%
3%
3%
3%
49%

Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Brzezinka
Opieka zdrowotna, służba zdrowia – ogólnie, dofinansowanie, skrócenie kolejek, poprawa
funkcjonowania
9%
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
7%
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
5%
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
5%
Remonty kamienic, odnowa starych budynków (kamienic i bloków)
5%
Przywrócić komunikację tramwajową, rozbudować komunikację tramwajową
5%
Zagospodarowanie terenów po zlikwidowanych zakładach, nieużytków, ruder i
3%
pustostanów – ogólnie
Obwodnica - dokończenie
3%
Walka ze smogiem, poprawa jakości powietrza – ogólnie
3%
Budowa ścieżek/dróg rowerowych. Spójna sieć dróg rowerowych
3%
Trudno powiedzieć, nie wiem
45%
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Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Komunikacja, polepszenie komunikacji – ogólnie. Budowa metra
Walka ze smogiem, poprawa jakości powietrza – ogólnie
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
Podłączenie wszystkich budynków do sieci centralnego ogrzewania, dołączenie do PEC
Obwodnica - dokończenie
Więcej wydarzeń kulturalnych. Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych.
Organizacja koncertów w nowej hali
Ochrona środowiska, ekologia, oczyszczenie środowiska – ogólnie
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
Deptak, deptak na całej ulicy Zwycięstwa. Wyłączenie z ruchu ul. Zwycięstwa
Ograniczenie/likwidacja ruchu samochodowego w centrum miasta. Stworzenie strefy
pieszo-samochodowej
Rozwiązanie problemów alkoholowych – osoby pijące w miejscach publicznych,
likwidacja melin
Nic, nie ma takich. Wszystko mamy
Trudno powiedzieć, nie wiem

Czechowice
12%
11%
7%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%

6%
16%

Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
Przedszkola – budowa, rozbudowa, rozszerzenie oferty zajęć fakultatywnych, brak
przedszkoli integracyjnych
Żłobki – powstanie publicznych, dofinansowanie prywatnych
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Budowa szpitala miejskiego, nowoczesnego, „z prawdziwego zdarzenia”, porządnego
Budowa Centrum Przesiadkowego, rewitalizacja Placu Piastów
Budowa ścieżek/dróg rowerowych. Spójna sieć dróg rowerowych
Komunikacja, polepszenie komunikacji – ogólnie. Budowa metra
Opieka zdrowotna, służba zdrowia – ogólnie, dofinansowanie, skrócenie kolejek,
poprawa funkcjonowania
Nic, nie ma takich. Wszystko mamy
Trudno powiedzieć, nie wiem
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13%
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Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Podłączenie wszystkich budynków do sieci centralnego ogrzewania, dołączenie do PEC
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Place zabaw dla dzieci – budowa, doinwestowanie istniejących
Budowa ścieżek/dróg rowerowych. Spójna sieć dróg rowerowych
Przedszkola – budowa, rozbudowa, rozszerzenie oferty zajęć fakultatywnych, brak
przedszkoli integracyjnych
Opieka zdrowotna, służba zdrowia – ogólnie, dofinansowanie, skrócenie kolejek,
poprawa funkcjonowania
Budowa/remont chodników
Budowa szpitala miejskiego, nowoczesnego, „z prawdziwego zdarzenia”, porządnego
Walka ze smogiem, poprawa jakości powietrza – ogólnie
Parki i tereny zielone, skwery, zieleńce, więcej drzew
Port lotniczy, lotnisko pasażerskie, biznesowe. Unowocześnić lotnisko
Trudno powiedzieć, nie wiem

Ligota
Zabrska
9%
8%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
26%

Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Budowa/remont chodników
Parki i tereny zielone, skwery, zieleńce, więcej drzew
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
Walka ze smogiem, poprawa jakości powietrza – ogólnie
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
Komunikacja, polepszenie komunikacji – ogólnie. Budowa metra
Podłączenie wszystkich budynków do sieci centralnego ogrzewania, dołączenie do PEC
Lepsze oświetlenie ulic i terenów publicznych w mieście
Remonty kamienic, odnowa starych budynków (kamienic i bloków)
Budowa ścieżek/dróg rowerowych. Spójna sieć dróg rowerowych
Parkingi bezpłatne
Nic, nie ma takich. Wszystko mamy
Trudno powiedzieć, nie wiem
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Łabędy
12%
7%
6%
6%
5%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
6%
19%
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Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Budowa szpitala miejskiego, nowoczesnego, „z prawdziwego zdarzenia”, porządnego
Parki i tereny zielone, skwery, zieleńce, więcej drzew
Budowa/remont chodników
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
Walka ze smogiem, poprawa jakości powietrza – ogólnie
Oczyszczenie rzeki Kłodnicy, regulacja Kłodnicy. Rewitalizacja Kłodnicy
Trudno powiedzieć, nie wiem

Obrońców
Pokoju10
36%
16%
16%
16%
12%
12%
12%
12%

Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Obwodnica - dokończenie
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Przywrócić komunikację tramwajową, rozbudować komunikację tramwajową
Place zabaw dla dzieci – budowa, doinwestowanie istniejących
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
Poprawa bezpieczeństwa – ogólnie. Dofinansowanie policji. Rozbudowa monitoringu.
Lepsza praca straży miejskiej
Budowa ścieżek/dróg rowerowych. Spójna sieć dróg rowerowych
Usunąć tory tramwajowe
Wymiana pieców na ekologiczne, dofinansowanie montażu ekologicznych pieców;
zwiększenie dotacji do ogrzewania gaz.
Trudno powiedzieć, nie wiem

10

Z uwagi na małą liczę wywiadów w tej dzielnicy do wyników należy podchodzić z ostrożnością.
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Ostropa
7%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%

53%
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Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Budowa ścieżek/dróg rowerowych. Spójna sieć dróg rowerowych
Przywrócić komunikację tramwajową, rozbudować komunikację tramwajową
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
Budowa/remont chodników
Obwodnica - dokończenie
Parki i tereny zielone, skwery, zieleńce, więcej drzew
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Przedszkola – budowa, rozbudowa, rozszerzenie oferty zajęć fakultatywnych, brak
przedszkoli integracyjnych
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
Hala Podium – dokończenie budowy, otwarcie
Szkoły – dofinansowanie, budowa, rozbudowa, lepsze wyposażenie
Poprawa bezpieczeństwa – ogólnie. Dofinansowanie policji. Rozbudowa monitoringu.
Lepsza praca straży miejskiej
Remonty kamienic, odnowa starych budynków (kamienic i bloków)
Nic, nie ma takich. Wszystko mamy
Trudno powiedzieć, nie wiem

Politechnika
8%
8%
7%
7%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
6%
24%

Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
Parki i tereny zielone, skwery, zieleńce, więcej drzew
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
Żłobki – powstanie publicznych, dofinansowanie prywatnych
Przedszkola – budowa, rozbudowa, rozszerzenie oferty zajęć fakultatywnych, brak
przedszkoli integracyjnych
Miejsca spotkań/rozrywki dla młodzieży i nie tylko, kafejki, małe restauracje, dyskoteki
Place zabaw dla dzieci – budowa, doinwestowanie istniejących
Rozwój miasta – ogólnie
Trudno powiedzieć, nie wiem
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Sikornik
23%
14%
12%
4%
4%
4%
3%
4%
34%
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Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Opieka zdrowotna, służba zdrowia – ogólnie, dofinansowanie, skrócenie kolejek,
poprawa funkcjonowania
Przedszkola – budowa, rozbudowa, rozszerzenie oferty zajęć fakultatywnych, brak
przedszkoli integracyjnych
Parki i tereny zielone, skwery, zieleńce, więcej drzew
Budowa ścieżek/dróg rowerowych. Spójna sieć dróg rowerowych
Stworzenie miejsc do rekreacji, wypoczynku na świeżym powietrzu, więcej miejsc
spacerowych
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
Place zabaw dla dzieci – budowa, doinwestowanie istniejących
Pomoc społeczna, pomoc biednym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym,
bezdomnym
Remonty kamienic, odnowa starych budynków (kamienic i bloków)
Budowa/remont chodników
Żłobki – powstanie publicznych, dofinansowanie prywatnych
Przychodnie, ośrodki zdrowia, przychodnia specjalistyczna – dofinansowanie, budowa
Lepsze wyposażenie, remonty szpitali, dofinansowanie istniejących szpitali
Tworzenie nowych miejsc pracy, odbudowa/rozwój przemysłu, dalej inwestować
w Strefę, ułatwienia dla przedsięb.
Szkoły – dofinansowanie, budowa, rozbudowa, lepsze wyposażenie
Poprawa bezpieczeństwa – ogólnie. Dofinansowanie policji. Rozbudowa monitoringu.
Lepsza praca straży miejskiej
Ochrona środowiska, ekologia, oczyszczenie środowiska – ogólnie
Budowa szpitala miejskiego, nowoczesnego, „z prawdziwego zdarzenia”, porządnego
Usunąć tory tramwajowe
Walka ze smogiem, poprawa jakości powietrza – ogólnie
Zagospodarowanie terenów po zlikwidowanych zakładach, nieużytków, ruder
i pustostanów – ogólnie
Trudno powiedzieć, nie wiem
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Sośnica
16%
13%
12%
11%
9%
8%
8%
7%
7%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
5%
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Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Stare Gliwice
Obwodnica - dokończenie
24%
Budowa Centrum Przesiadkowego, rewitalizacja Placu Piastów
24%
Nowe linie autobusowe (na lotnisko, komunikacja nocna, linia do drugiej strefy itp.)
12%
Opieka zdrowotna, służba zdrowia – ogólnie, dofinansowanie, skrócenie kolejek,
poprawa funkcjonowania
9%
Walka ze smogiem, poprawa jakości powietrza – ogólnie
8%
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
6%
Komunikacja, polepszenie komunikacji – ogólnie. Budowa metra
5%
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
5%
Wymiana pieców na ekologiczne, dofinansowanie montażu ekologicznych pieców;
zwiększenie dotacji do ogrzewania gaz.
5%
Poprawa bezpieczeństwa – ogólnie. Dofinansowanie policji. Rozbudowa monitoringu.
Lepsza praca straży miejskiej
4%
Poszerzenie oferty roweru miejskiego, więcej stacji, więcej rowerów
3%
Budowa lodowisk, budowa krytego lodowiska
3%
Parki i tereny zielone, skwery, zieleńce, więcej drzew
3%
Budowa ścieżek/dróg rowerowych. Spójna sieć dróg rowerowych
3%
Trudno powiedzieć, nie wiem
14%

Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Tworzenie nowych miejsc pracy, odbudowa/rozwój przemysłu, dalej inwestować
w Strefę, ułatwienia dla przedsiębiorców
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
Trudno powiedzieć, nie wiem
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Szobiszowice
3%
3%
85%
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Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Walka ze smogiem, poprawa jakości powietrza – ogólnie
Budowa szpitala miejskiego, nowoczesnego, „z prawdziwego zdarzenia”, porządnego
Żłobki – powstanie publicznych, dofinansowanie prywatnych
Poprawa bezpieczeństwa – ogólnie. Dofinansowanie policji. Rozbudowa monitoringu.
Lepsza praca straży miejskiej
Budowa Centrum Przesiadkowego, rewitalizacja Placu Piastów
Przedszkola – budowa, rozbudowa, rozszerzenie oferty zajęć fakultatywnych, brak
przedszkoli integracyjnych
Parki i tereny zielone, skwery, zieleńce, więcej drzew
Trudno powiedzieć, nie wiem

Śródmieście
10%
8%
6%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
35%

Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Podłączenie wszystkich budynków do sieci centralnego ogrzewania, dołączenie do PEC
Przedszkola – budowa, rozbudowa, rozszerzenie oferty zajęć fakultatywnych, brak
przedszkoli integracyjnych
Place zabaw dla dzieci – budowa, doinwestowanie istniejących
Budowa Centrum Przesiadkowego, rewitalizacja Placu Piastów
Komunikacja, polepszenie komunikacji – ogólnie. Budowa metra
Walka ze smogiem, poprawa jakości powietrza – ogólnie
Budowa/remont chodników
Obwodnica - dokończenie
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
Trudno powiedzieć, nie wiem
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Trynek
7%
6%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
39%
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Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
Place zabaw dla dzieci – budowa, doinwestowanie istniejących
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych,
tanich, Mieszkanie+, TBS)
Wymiana pieców na ekologiczne, dofinansowanie montażu ekologicznych pieców;
zwiększenie dotacji do ogrzewania gaz.
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Budowa Centrum Przesiadkowego, rewitalizacja Placu Piastów
Budowa ścieżek/dróg rowerowych. Spójna sieć dróg rowerowych
Walka ze smogiem, poprawa jakości powietrza – ogólnie
Parki i tereny zielone, skwery, zieleńce, więcej drzew
Budowa szpitala miejskiego, nowoczesnego, „z prawdziwego zdarzenia”,
porządnego
Remonty kamienic, odnowa starych budynków (kamienic i bloków)
Trudno powiedzieć, nie wiem

Wojska
Polskiego
9%
8%
7%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
33%

Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Tworzenie nowych miejsc pracy, odbudowa/rozwój przemysłu, dalej inwestować
w Strefę, ułatwienia dla przedsiębiorców
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Remonty kamienic, odnowa starych budynków (kamienic i bloków)
Trudno powiedzieć, nie wiem
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Wójtowa
Wieś
5%
3%
3%
70%
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Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Walka ze smogiem, poprawa jakości powietrza – ogólnie
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
Oczyszczenie rzeki Kłodnicy, regulacja Kłodnicy. Rewitalizacja Kłodnicy
Klub Piast Gliwice – doinwestowanie, poprawa sytuacji, wizerunku, zmiana polityki
w klubie, zmiana zarządu
Opieka zdrowotna, służba zdrowia – ogólnie, dofinansowanie, skrócenie kolejek,
poprawa funkcjonowania
Place zabaw dla dzieci – budowa, doinwestowanie istniejących
Tworzenie nowych miejsc pracy, odbudowa/rozwój przemysłu, dalej inwestować
w Strefę, ułatwienia dla przedsiębiorców
Budowa szpitala miejskiego, nowoczesnego, „z prawdziwego zdarzenia”, porządnego
Poprawa estetyki, wyglądu miasta – ogólnie
Remonty kamienic, odnowa starych budynków (kamienic i bloków)
Przywrócić komunikację tramwajową, rozbudować komunikację tramwajową
Zadbanie o czystość miasta, poprawa czystości w mieście
Obwodnica - dokończenie
Budowa ścieżek/dróg rowerowych. Spójna sieć dróg rowerowych
Komunikacja, polepszenie komunikacji – ogólnie. Budowa metra
Zagospodarowanie terenów po Focusie/ po byłej Hucie 1 Maja
Odnowienie biedniejszych dzielnic miasta, odnowienie obrzeży miasta. Większa dbałość
o dzielnice peryferyjne
Trudno powiedzieć, nie wiem

Zatorze
14%
9%
8%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
27%

Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Spontaniczne odpowiedzi mieszkańców dzielnicy
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Opieka zdrowotna, służba zdrowia – ogólnie, dofinansowanie, skrócenie kolejek,
poprawa funkcjonowania
Budowa mieszkań, adaptacja budynków na cele mieszkaniowe (czynszowych, tanich,
Mieszkanie+, TBS)
Komunikacja, polepszenie komunikacji – ogólnie. Budowa metra
Budowa/remont chodników
Budowa Centrum Przesiadkowego, rewitalizacja Placu Piastów
Nic, nie ma takich. Wszystko mamy
Trudno powiedzieć, nie wiem
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Żerniki
10%
7%
6%
4%
4%
4%
3%
13%
37%
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Opinie na temat tego Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być zrealizowane w Gliwicach
w pierwszej kolejności różnicuje też istotnie płeć badanych. Generalnie można powiedzieć, iż
mężczyźni przykładają większą wagę do infrastruktury drogowej i ogólnie kwestii związanych
z przemieszczaniem się po mieście, a także do obiektów sportowych (w tym dokończenia
budowy i otwarcia Hali Podium), natomiast kobiety częściej niż mężczyźni jako priorytet
wymieniają potrzebę budowy nowoczesnego szpitala miejskiego oraz przedszkoli i żłobków.
W tabeli przedstawiono priorytety, w przypadku których częstość wymieniania przez kobiety
i mężczyzn różni się istotnie statystycznie.

Jakie przedsięwzięcia/inwestycje powinny być, Pana(i) zdaniem, zrealizowane
w Gliwicach w pierwszej kolejności? Proszę wymienić nie więcej niż
trzy przedsięwzięcia/inwestycje.
Płeć
Wybrane odpowiedzi spontaniczne
Budowa i remont/modernizacja dróg – ogólnie
Budowa parkingów, garaży, miejsc parkingowych – ogólnie
Obwodnica - dokończenie
Budowa Centrum Przesiadkowego, rewitalizacja Placu Piastów
Komunikacja, polepszenie komunikacji – ogólnie. Budowa metra
Przedszkola – budowa, rozbudowa, rozszerzenie oferty zajęć
fakultatywnych, brak przedszkoli integracyjnych
Budowa szpitala miejskiego, nowoczesnego, „z prawdziwego
zdarzenia”, porządnego
Tworzenie nowych miejsc pracy, odbudowa/rozwój przemysłu,
dalej inwestować w Strefę, ułatwienia dla przedsiębiorców
Żłobki – powstanie publicznych, dofinansowanie prywatnych
Hala Podium – dokończenie budowy, otwarcie
Budowa boisk sportowych, budowa orlików, dodatkowe boiska
przy stadionie, renowacja istniejących
Deptak, deptak na całej ulicy Zwycięstwa. Wyłączenie z ruchu
ul. Zwycięstwa
Lepsze oświetlenie ulic i terenów publicznych w mieście
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Mężczyzna
Kobieta
procentowanie w kolumnach
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Poszukiwane informacje o mieście
Szukając informacji o swoim mieście gliwiczanie zainteresowani są przede wszystkim
informacjami o wydarzeniach kulturalnych, o rozrywce oraz wydarzeniach sportowych.
(odpowiednio 40%, 34% i 24% osób). Niewiele osób szuka natomiast informacji o pracy
Prezydenta (3%) czy ofert pracy (10%).

Jeśli szuka Pan(i) informacji o mieście, to przede wszystkim jakich informacji?
Proszę wskazać trzy najważniejsze dla Pana(i) tematy.
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Źródła informacji o mieście
Miejski Serwis Informacyjny czyta połowa mieszkańców (50%), w tym regularnie robi to
jedna dziesiąta (9%).

Czy czyta Pan(i) Miejski Serwis Informacyjny – tygodnik wydawany
przez Urząd Miejski?

Najmniej czytelników jest wśród młodszych badanych: mających od 15 do 17 lat (wśród nich
przynajmniej okazjonalnie po Miejski Serwis Informacyjny sięga 18%) i od 18 do 30 lat
(36%). Z kolei najwyższy ich odsetek rejestrujemy wśród najstarszych badanych, mających
65 lat i więcej (56%). Mniejszemu zainteresowaniu tą publikacją sprzyja wykształcenie
podstawowe lub gimnazjalne (40%) i zasadnicze zawodowe (42%). Więcej niż przeciętnie
odbiorców Miejskiego Serwisu Informacyjnego jest wśród mających wykształcenie wyższe
(54%) lub średnie (52%).
Ponadto relatywnie najwyższy odsetek odbiorców Miejskiego Serwisu Informacyjnego jest
wśród badanych z dzielnicy Bojków, natomiast najniższy wśród respondentów z Wilczego
Gardła, Szobiszowic, Wójtowej Wsi, a także Sikornika.
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Odsetki czytających Miejski Serwis Informacyjny
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Miejski Serwis Informacyjny, jak również strona internetowa gliwice.eu oraz profil Gliwic na
Facebooku, są najczęściej wykorzystywanymi przez mieszkańców źródłami informacji
komunikowanych przez Urząd Miasta (wskazywane jako główne źródło informacji przez
odpowiednio: 19%, 18% i 15%). Wśród dodatkowych kanałów informacyjnych relatywnie
często wskazywano jeszcze Biuletyn Informacji Publicznej (9%), natomiast sporadycznie –
oficjalny profil miasta w serwisie Instagram (3%) i Twitter (1%).

Z jakich form komunikacji Urzędu Miejskiego Pan(i) korzysta? Proszę wskazać jedno,
główne źródło.

A z jakich jeszcze form komunikacji Urzędu Miejskiego Pan(i) korzysta?
Można wskazać kilka źródeł.
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Niemal sześciu na dziesięciu Gliwiczan (59%) pozytywnie ocenia sposób komunikowania
informacji przez Urząd Miasta, natomiast około jednej ósmej (13%) jest przeciwnego zdania.
Ponad jedna czwarta (28%) nie ma na ten temat sprecyzowanej opinii.

Jak ocenia Pan(i) sposób komunikowania Urzędu Miejskiego o tym, co dzieje się
w mieście?

Relatywnie mniej pozytywnych ocen sposobu komunikowania przez UM tego, co dzieje się
w Gliwicach, jest wśród badanych, których głównym źródłem wiedzy pozostaje oficjalny profil
miasta na Instagramie (stosunkowo często nie mają oni sprecyzowanej opinii w tej sprawie)
oraz Biuletyn Informacji Publicznej. Wśród pozostałych – pomijając niekorzystających
z żadnego z tych źródeł – oceny jakości przekazu informacyjnego są zbliżone.

Z jakich form komunikacji Urzędu Miejskiego
Pan(i) korzysta? Proszę wskazać jedno,
główne źródło.

Jak ocenia Pan(i) sposób komunikowania Urzędu
Miejskiego o tym, co dzieje się w mieście?
Dobrze
Źle
Trudno powiedzieć
w procentach

Miejski Serwis Informacyjny – tygodnik
wydawany przez UM
Profil miasta na Facebooku
Stron www.gliwice.eu
Twitter – Miasto Gliwice
Instagram – Gliwice official
Biuletyn Informacji Publicznej
Nie korzystam

82
85
78
85
62
73
32
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9
9
11
0
5
17
16

9
6
11
15
33
10
52
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Zadowoleni ze sposobu informowania przez Urząd Miasta o tym, co dzieje się w Gliwicach, są
najczęściej mieszkańcy Bojkowa, Starych Gliwic, Zatorza, Brzezinki, Śródmieścia, Kopernika
i Politechniki, natomiast do niezadowolonych zalicza się ogromna większość ankietowanych
z Wilczego Gardła, a także znaczna cześć badanych mieszkających w takich dzielnicach, jak
Szobiszowice, Sikornik i Ostropa.

Jak ocenia Pan(i) sposób komunikowania Urzędu Miejskiego o tym, co dzieje się
w mieście?

*Ze względu na niskie liczebności wyniki dotyczące tych dzielnic należy traktować ostrożnie
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Biorąc pod uwagę szersze spektrum środków przekazu, źródłem, po które mieszkańcy sięgają
najczęściej, aby uzyskać informacje o mieście, jest miejska strona internetowa (40%). Co
trzeci (33%) ogląda w tym celu programy telewizji ogólnokrajowej i tyle samo (33%)
odwiedza lokalne portale internetowe. Minimalnie mniejszym zainteresowaniem cieszą się
ogólnopolskie serwisy internetowe (31%). Informacje o mieście z lokalnych rozgłośni
radiowych czerpie ponad jedna czwarta badanych (28%), ze stacji ogólnopolskich – 23%, a z
telewizji lokalnej – 26%. Stosunkowo popularne są również tygodniki i dzienniki lokalne
(sięga po nie odpowiednio 22% i 17% respondentów). Najmniej mieszańców, by dowiedzieć
się o tym, co dzieje się w Gliwicach, zagląda do ogólnokrajowych dzienników i tygodników
(odpowiednio 12% i 10%). Ośmiu na stu (8%) korzysta z jeszcze innych źródeł informacji.

Skąd czerpie Pan(i) informacje o mieście?

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ ankietowani mogli wskazać kilka źródeł informacji
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Wybór źródeł informacji o sprawach lokalnych zależy w pewnym stopniu od wieku badanych.
Młodsi respondenci (15-44 lata) częściej niż starsi preferują pozyskiwanie informacji online –
z miejskiej strony internetowej i portali internetowych. Ogólnokrajowe i lokalne stacje
radiowe i telewizyjne, jak również tygodniki lokalne częściej niż inni wybierają natomiast
ludzie mający od 45 do 64 lat.

Skąd czerpie Pan(i) informacje
o mieście?

Miejska strona internetowa
Telewizja ogólnokrajowa
Portale internetowe lokalne
Portale internetowe ogólnokrajowe
Radio lokalne
Telewizja lokalne
Radio ogólnokrajowe
Tygodniki lokalne
Dzienniki lokalne
Dzienniki ogólnokrajowe
Tygodniki ogólnokrajowe
Inne źródła informacji

Odsetek korzystających z poszczególnych źródeł informacji
wśród osób mających:
15-17
18-30
31-44
45-54
55-64
65
lat
lat
lata
lata
lata
i więcej
lat
w procentach
52
53
52
44
35
18
22
20
30
41
40
33
52
58
43
31
22
13
53
48
41
32
25
10
13
24
22
36
37
28
17
15
21
32
37
29
18
21
26
32
25
17
10
13
20
29
31
22
9
12
15
18
21
17
2
7
12
15
17
12
5
4
8
10
15
11
12
11
10
8
7
5

Do najpopularniejszych lokalnych serwisów internetowych, z których Gliwiczanie czerpią
informacje o sprawach swojego miasta, zalicza się Portal Miejski 24gliwice (30%) oraz strona
Gliwice.eu (27%). Jedna dziesiąta deklarujących korzystanie w tym celu z lokalnych portali
internetowych odwiedza Dzisiaj w Gliwicach (11%) oraz Moje Gliwice (10%). Rzadziej
wymieniano portale Naszemiasto.pl (7%), Twoje Gliwice (5%) i Infogliwice.pl (3%).
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Z jakich LOKALNYCH PORTALI INTERNETOWYCH czerpie Pan(i) informacje o mieście?
N=692
Portal Miejski 24gliwice
Gliwice.eu
Dzisiaj w Gliwicach
Moje Gliwice
Naszemiasto.pl
Twoje Gliwice
Infogliwice.pl
Imperium Gliwice
Gliwice112
Nowiny Gliwickie
Oficjalny profil miasta na Facebooku
Serwis internetowy Nasze Zatorze
Gruba tektura
MZUK (Miejski Zakład Usług Komunalnych) Gliwice
Tuba Gliwic
Serwisy społecznościowe (ogólnie), np. Facebook, Instagram
Onet
Wirtualna Polska
Gazeta.pl / Wyborcza.pl
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, zbyt skrótowe, niekonkretne, nie na
temat)
Trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi / brak odpowiedzi

30%
27%
11%
10%
7%
5%
3%
1%
1%
1%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
8%
0,2%
0,3%
0,3%
4%
7%

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ ankietowani mogli wymienić kilka źródeł informacji

Największą popularnością wśród lokalnych rozgłośni radiowych cieszy się Radio CCM (76%).
W celu uzyskania informacji o mieście znacznie rzadziej słuchane jest Polskie Radio Katowice
(6%), Silesia FM (5%), Radio Piekary (3%), a zupełnie sporadycznie: Radio Fest (1%)
i Radio eM (1%).
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Z jakich LOKALNYCH STACJI RADIOWYCH czerpie Pan(i) informacje o mieście?
N=589
Radio CCM
Polskie Radio Katowice
Silesia FM
Radio Piekary
Radio Fest
Radio eM
Radio 90 FM
Radio Express

76%
6%
5%
3%
1%
1%
0,4%
0,2%

Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, zbyt skrótowe, niekonkretne, nie na
temat)
Trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi / brak odpowiedzi

10%
2%

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ ankietowani mogli wymienić kilka źródeł informacji

Jeśli chodzi o lokalne stacje telewizyjne, najwięcej Gliwiczan ogląda TVP 3 Katowice (59%),
Imperium Gliwice (29%), a także telewizję TVS (10%). Marginalne odsetki stanowią
widzowie telewizji TVT (1%) i Telewizji Zabrze (1%).

Z jakich LOKALNYCH STACJI TELEWIZYJNYCH czerpie Pan(i) informacje o mieście?
N=555
TVP 3 Katowice
Imperium Gliwice
TVS (Silesia)
TVT (Rybnik)
Telewizja Zabrze
Portal Miejski 24gliwice

59%
29%
10%
1%
1%
0,3%

Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, zbyt skrótowe, niekonkretne, nie na
temat)
Trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi / brak odpowiedzi

8%
0,2%

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ ankietowani mogli wymienić kilka źródeł informacji

Najczęściej czytanym tygodnikiem informującym o sprawach lokalnych są Nowiny Gliwickie
(85%). Rzadko mieszkańcy spontanicznie deklarują sięganie po Miejski Serwis Informacyjny
(5%) oraz Gazetę Miejską (3%).
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Z jakich TYGODNIKÓW LOKALNYCH czerpie Pan(i) informacje o mieście?
N=468
Nowiny Gliwickie
Miejski Serwis Informacyjny (w tym strona gliwice.eu)
Gazeta Miejska / Gazeta Gliwicka
Głos Zabrza
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, zbyt skrótowe, niekonkretne, nie na
temat)
Trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi / brak odpowiedzi

85%
5%
3%
0,2%
12%
1%

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ ankietowani mogli wymienić kilka źródeł informacji

Do stosunkowo często czytanych dzienników lokalnych zalicza się Dziennik Zachodni (13%)
i gazeta Metro (9%). Warto zauważyć, że ten pierwszy tytuł przez znaczną część
respondentów postrzegany jest jako gazeta ogólnopolska. Często wymienianym tytułem
wśród dzienników lokalnych są ponadto Nowiny (postrzegane prawdopodobnie w tym
kontekście jako portal informacyjny, a nie klasyczny tygodnik).

Z jakich DZIENNIKÓW LOKALNYCH czerpie Pan(i) informacje o mieście?
N=347
Dziennik Zachodni
Metro
Wiadomości lokalne w Gazecie Wyborczej

13%
9%
1%

Nowiny Gliwickie
Miejski Serwis Informacyjny , gliwice.eu
Gazeta Miejska / Gazeta Gliwicka
Naszemiasto.pl
Dzisiaj w Gliwicach
Imperium Gliwice
Infogliwice.pl
Silesia.info.pl
Twoje Gliwice
Głos Gliwic
Portal Miejski 24gliwice
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, zbyt skrótowe, niekonkretne, nie na
temat)
Trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi / brak odpowiedzi

44%
8%
4%
4%
2%
2%
1%
1%
1%
0,4%
0,3%
17%
1%

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ ankietowani mogli wymienić kilka źródeł informacji

Spośród dzienników ogólnopolskich, najwięcej czytelników w Gliwicach ma Gazeta Wyborcza
(30%). Rzadziej, aby dowiedzieć się czegoś o lokalnych wydarzeniach, mieszkańcy sięgają po
Fakt (7%), Rzeczpospolitą (3%), Super Express (2%).
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Z jakich DZIENNIKÓW OGÓLNOKRAJOWYCH czerpie Pan(i) informacje o mieście?
N=258
Gazeta Wyborcza
Fakt
Rzeczpospolita
Super Express
Dziennik Gazeta Prawna
Nasz Dziennik

30%
7%
3%
2%
1%
0,4%

Dziennik Zachodni
Serwisy telewizyjne (np. Fakty, Wiadomości, Teleexpress)
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, zbyt skrótowe, niekonkretne, nie na
temat)
Trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi / brak odpowiedzi

25%
33%
8%
1%

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ ankietowani mogli wymienić kilka źródeł informacji

Gliwiczanie czerpiący informacje o swoim mieście z innych źródeł, najczęściej posiłkują się
tym, co mówią inni mieszkańcy. Przeważnie są to plotki i wypowiedzi osób nieznajomych,
zasłyszane w miejscach publicznych (27%), rzadziej informacje uzyskane od znajomych i
współpracowników (15%), członków rodziny (4%) lub sąsiadów (3%). Około jednej piątej
(22%) dowiaduje się o sprawach lokalnych z ulotek, plakatów, tablic informacyjnych,
ogłoszeń. Nieliczni uzyskują informacje w urzędzie, od przedstawicieli władz lokalnych (4%)
lub w instytucjach publicznych (3%), np. w bibliotece, szkole. Co piąty respondent (21%)
korzysta w tym celu z internetu, np. serwisów społecznościowych, forów internetowych.

Z jakich INNYCH ŹRÓDEŁ czerpie Pan(i) informacje o mieście?
N=173
Plotki, poczta pantoflowa, inni mieszkańcy (bez sprecyzowania, kim są)
Znajomi, w tym współpracownicy
Rodzina
Sąsiedzi
Plakaty, tablice informacyjne, ulotki, ogłoszenia
Urząd miasta, władze lokalne, radni, itp.
Instytucje publiczne, np. biblioteka, szkoła
Centrum Organizacji Pozarządowych
Internet, w tym media społecznościowe, fora internetowe
Media, np. prasa, radio, telewizja, itp.
Inne (w tym odpowiedzi niezrozumiałe, zbyt skrótowe, niekonkretne,
nie na temat)
Trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi / brak odpowiedzi
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ ankietowani mogli wymienić kilka źródeł informacji
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27%
15%
4%
3%
22%
4%
3%
1%
21%
8%
2%
1%
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Miejski System Informacji Przestrzennej
Z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej korzystało (kiedykolwiek) 8% badanych
mieszkańców Gliwic.

Czy korzystał Pan(i) kiedykolwiek z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
miasta Gliwice

Z MSIP prawie w ogóle nie korzysta młodzież (2%). Najczęściej zaglądają do niego osoby
w wieku 18–29 lat oraz w wieku 30–44 lata (obie kategorie po 10%).

Korzystanie z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Gliwice w grupach
wieku
W którym z następujących
przedziałów mieści się Pana(i)
wiek?
15–17 lat
18–29 lat
30–44 lat
45–54 lat
55–64 lat
65 i więcej lat
Ogółem

Czy korzystał Pan(i) kiedykolwiek z Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej miasta Gliwice?
Tak
Nie
2
98
10
90
10
90
8
92
7
93
5
95
8
92
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Ogółem
100
100
100
100
100
100
100
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Wśród gliwiczan, którzy mieli kontakt z portalem MSIP, został on oceniony jako dobry (75%),
a w drugiej kolejności jako zdecydowanie dobry (17%). Opinie negatywne stanowiły
mniejszość – łącznie 7% przypadków (ocena zła i zdecydowanie zła). Średnia ocena portalu
to ocena „dobra”.

Jak ocenia Pan(i) gliwicki Miejski System Informacji Przestrzennej? N=161
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Ocena oferty edukacyjnej
Wśród ogółu badanych mieszkańców Gliwic 16% stanowią rodzice bądź opiekunowie prawni
dzieci w wieku szkolnym - pomiędzy 6 a 18 rokiem życia (7% ogółu ma pod opieką więcej
niż jedno dziecko w tym przedziale wiekowym). Osoby te, mające niejako codzienny
bezpośredni kontakt z systemem oświaty, poproszone zostały o ocenę oferty edukacyjnej
oferowanej przez szkoły w Gliwicach. Oceniano pięć aspektów:
 poziom nauczania
 zaangażowanie nauczycieli
 bezpłatne zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę
 wyposażenie szkoły w materiały i przyrządy dydaktyczne
 współprace ze specjalistami (np. psychologiem, pedagogiem szkolnym, logopedą) przy
wspomaganiu rozwoju dziecka.
Generalnie, gliwiczanie mający dzieci w wieku szkolnym są dość zadowoleni z oferty
edukacyjnej miejscowych szkół. Najlepiej oceniany jest poziom nauczania i zaangażowanie
nauczycieli, gdzie odsetki ocen pozytywnych przekraczają ¾, a co piąty (lub niemal co piąty)
rodzic /opiekun wystawia w tych aspektach ocenę „bardzo dobrą”. Niemal równie dobrze
postrzegane jest wyposażenie szkół w materiały i przyrządy dydaktyczne, lecz w tym
przypadku mamy do czynienia z nieco mniejszym odsetkiem badanych wystawiających ocenę
„bardzo dobrą” (14%).
Współpracę szkoły ze specjalistami pozytywne ocenia 62% respondentów mających pod
opieką dzieci w wieku szkolnym (prawie co piąty – „bardzo dobrze”). W przypadku tej kwestii
mamy do czynienia z dość wysokim odsetkiem braku oceny („trudno powiedzieć” – 16%),
nieumiejętność dokonania oceny wynikać może z braku potrzeby kontaktu z psychologiem
bądź pedagogiem szkolnym.
Relatywnie największy odsetek ocen negatywnych dotyczy natomiast kwestii bezpłatnych
zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę – wprawdzie tu również przeważa
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umiarkowane zadowolenie, lecz jednocześnie więcej niż co piąty respondent (27%) ocenia
negatywnie ten aspekt działania gliwickich szkół .

Jak ocenił(a)by Pan(i) ofertę edukacyjną oferowaną przez szkoły w Gliwicach
jeśli chodzi o:

Ocena oferty edukacyjnej gliwickich szkół, mimo, że wciąż generalnie pozytywna, uległa
jednak pogorszeniu na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Spadek odsetka ocen pozytywnych i
wzrost negatywnych dotyczy w największym stopniu poziomu nauczania, zaangażowania
nauczycieli i oferty bezpłatnych, organizowanych przez szkoły zajęć dodatkowych. W
przypadku tych kwestii, w stosunku do roku 2015 mamy obecnie do czynienia z dwukrotnie
(bądź blisko dwukrotnie) wyższymi odsetkami ocen krytycznych.
Zanotowany obecnie znaczący wzrost krytycyzmu gliwiczan wobec różnych aspektów lokalnej
oferty edukacyjnej może być symptomem problemów szkół na początkowym etapie
wdrażania reformy edukacji.
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Jak ocenił(a)by Pan(i) ofertę edukacyjną oferowaną przez szkoły w Gliwicach
jeśli chodzi o:

W 2015 badanie TNS Polska, a w 2017 – badanie CBOS
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Komunikacja miejska w Gliwicach
Sposoby poruszania się po mieście
Niemal

połowa mieszkańców (47%)

porusza się po Gliwicach

przede wszystkim

samochodem. Na drugim miejscu sytuuje się komunikacja miejska, która jest podstawowym
środkiem transportu dla 37% gliwiczan. Inne możliwości są wybierane znacznie rzadziej: co
dziesiąty badany (10%) najczęściej porusza się po mieście pieszo, 3% jeździ na własnym
rowerze, a jeszcze mniej – rowerem miejskim, motorem lub skuterem.

Za pomocą jakiego środka transportu najczęściej przemieszcza się Pan(i)
po mieście?

Aby umożliwić porównywalność wyników z badaniem przeprowadzonym przez TNS Polska
w roku 2015, przedstawiamy także rozkład odpowiedzi wśród badanych powyżej 18 roku
życia. Warto zauważyć istotną zmianę w porównaniu do badania sprzed dwóch lat, gdy
najczęściej wybieranym środkiem transportu była komunikacja miejska. Od tego czasu
znacząco wzrósł odsetek mieszkańców Gliwic poruszających się przede wszystkim
samochodem (z 38% do 50%).
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Za pomocą jakiego środka transportu najczęściej przemieszcza się Pan(i)
po mieście?

Ze względu na niskie liczebności niektórych kategorii (rowery oraz motor, skuter) w dalszej
części rozdziału przedstawiamy wyniki zrekodowane.

Przyglądając się rozkładom odpowiedzi wśród grup wyróżnionych ze względu na kategorie
demograficzne i społeczne, można zaobserwować interesujące różnice w sposobach
poruszania się różnych grup mieszkańców:
 Komunikację miejską wyraźnie częściej wybierają kobiety (47%) niż mężczyźni (26%).
Ci ostatni najchętniej poruszają się samochodem (60%).
 Z transportu zbiorowego zdecydowanie niechętnie korzystają respondenci w wieku 31–44
lata. Jest to główny sposób poruszania się jedynie dla mniej niż co piątego z nich (18%).
W porównaniu do tej kategorii, odsetek użytkowników komunikacji miejskiej jest wyższy
zarówno wśród młodszych, jak i starszych badanych. Z transportu zbiorowego najczęściej
korzystają najmłodsi i najstarsi gliwiczanie.
 Model poruszania się po mieście jest także powiązany z wykształceniem – lepiej
wykształceni mieszkańcy Gliwic częściej przemieszczają się samochodem, a rzadziej
komunikacją miejską. Można przypuszczać, że jest to – przynajmniej częściowo –
powiązane z zamożnością. Osoby lepiej wykształcone często zarabiają więcej, niż gorzej
wyedukowane, co może sprzyjać wyborowi samochodu.
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Za pomocą jakiego środka transportu najczęściej przemieszcza się Pan(i)
po mieście?
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Obserwujemy także zróżnicowanie dzielnicowe. Samochodem najczęściej poruszają się
mieszkańcy Zatorza (64%), Bojkowa (63%), Żernik (59%) oraz Starych Gliwic (57%).
Z kolei komunikację miejską częściej niż inni wybierają badani mieszkający na Osiedlu
Kopernika (47%), Wojska Polskiego (45%) oraz na Szobiszowicach (45%).

Za pomocą jakiego środka transportu najczęściej przemieszcza się Pan(i)
po mieście?
Samochodem,
motorem,
skuterem

Komunikacją
miejską

Rowerem
(własnym lub
miejskim)
% w wierszu

Baildona

47%

38%

3%

12%

Bojków

63%

33%

4%

1%

Brzezinka

43%

44%

0%

13%

Czechowice*

42%

38%

4%

15%

Kopernik

49%

47%

2%

2%

Ligota Zabrska

43%

39%

9%

9%

Łabędy

52%

41%

2%

5%

Obrońców Pokoju*

52%

48%

0%

0%

Ostropa

53%

30%

3%

14%

Politechnika

49%

29%

6%

16%

Sikornik

45%

40%

6%

10%

Sośnica

48%

44%

6%

3%

Stare Gliwice

57%

43%

0%

0%

Szobiszowice

53%

45%

1%

1%

Śródmieście

31%

36%

6%

27%

Trynek

54%

29%

7%

10%

Wilcze Gardło

56%

44%

0%

0%

Wojska Polskiego

38%

45%

1%

16%

Wójtowa Wieś

55%

32%

1%

12%

Zatorze

64%

13%

3%

20%

Żerniki

59%

36%

0%

5%

*Ze względu na niskie liczebności wyniki dotyczące tych dzielnic należy traktować ostrożnie
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Oceny komunikacji miejskiej w Gliwicach
Trzy czwarte badanych (76%) dobrze ocenia komunikację miejską w Gliwicach. Tylko co
dziesiąty (11%) wyraża negatywną opinię.
Odpowiedzi rozkładają się podobnie w różnych grupach mieszkańców. Warto jednak
zauważyć, że najmłodsi i najstarsi gliwiczanie, którzy najczęściej korzystają z transportu
zbiorowego, najczęściej też dobrze go oceniają.

Jak ocenia Pan(i) komunikację miejską w Gliwicach?

Osoby rzeczywiście jeżdżące komunikacją miejską oceniają ją lepiej, niż korzystający z niej
rzadziej. W przeważającej większości (87%) mają oni o niej dobre zdanie.
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Jak ocenia Pan(i) komunikację miejską w Gliwicach?

Oczekiwania wobec komunikacji miejskiej w Gliwicach
Najczęściej pojawiającym się postulatem dotyczącym systemu komunikacji miejskiej jest
zwiększenie częstotliwości kursów na już istniejących trasach. Oczekiwałaby tego prawie
jedna czwarta badanych (23%) i niemal jedna trzecia osób (31%), dla których transport
zbiorowy to główny sposób poruszania się po mieście.
Uruchomienia nowych linii życzyłoby sobie 16% respondentów (22% regularnych
użytkowników komunikacji), a poprawy komfortu podróży 11% (12% użytkowników
komunikacji).
Największa grupa badanych nie oczekuje żadnych usprawnień systemu komunikacji
miejskiej. Taka opinia dominuje zarówno wśród ogółu badanych (46%), jak i – chociaż w
mniejszym stopniu – wśród tych, którzy najczęściej poruszają się transportem zbiorowym
(36%).
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Czy mógłby Pan(i) przedstawić swoje oczekiwania wobec komunikacji?

Wyniki nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź

Wśród innych postulatów, wymienianych spontanicznie przez badanych, najczęściej pojawia
się poprawa punktualności autobusów (co dotyczy zarówno spóźnień, jak i zbyt wczesnych
odjazdów), zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie opłat, a także zwrócenie większej
uwagi na zachowanie kierowców oraz powrót tramwajów.

Inne oczekiwania wobec komunikacji miejskiej (N=198)
Punktualność

23%

Tańsze lub darmowe bilety

16%

Większa uważność i uprzejmość kierowców

15%

Powrót tramwajów

15%

Łatwiejsze kupowanie biletów

7%

Lepsza organizacja systemu komunikacji miejskiej

7%

Więcej ścieżek rowerowych

6%

Wygodne centrum przesiadkowe

6%

Lepsza organizacja przystanków

6%

Inne

5%

Odpowiedzi niejasne, ogólnikowe

1%

Co zrozumiałe, postulaty poprawy systemu komunikacji miejskiej są zróżnicowane w
zależności od miejsca zamieszkania. Uruchomienia nowych linii autobusowych oczekują
zdecydowanie najczęściej mieszkańcy Starych Gliwic (aż 63%) oraz Wilczego Gardła (51%).
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Badani zamieszkujący Stare Gliwice wyraźnie częściej niż inni oczekują także częstszych
kursów już istniejących linii (57%).

Czy mógłby Pan(i) przedstawić swoje oczekiwania wobec komunikacji?
Nowe linie
autobusowe

Więcej
kursów
istniejących
linii

Poprawa
komfortu
podróży

Inne

Nie mam
oczekiwań

Trudno
powiedzieć

% w wierszu
Baildona

11%

17%

10%

26%

50%

1%

Bojków

11%

32%

4%

9%

53%

0%

Brzezinka

11%

26%

5%

18%

48%

8%

Czechowice*

9%

21%

14%

19%

45%

9%

Kopernik

18%

14%

7%

12%

42%

14%

Ligota Zabrska

11%

22%

10%

25%

44%

3%

Łabędy

10%

26%

16%

11%

49%

3%

Obrońców Pokoju*

23%

12%

12%

0%

38%

16%

Ostropa

26%

20%

7%

16%

40%

5%

Politechnika

16%

20%

14%

29%

42%

0%

Sikornik

17%

33%

14%

8%

30%

7%

Sośnica

20%

27%

12%

25%

42%

3%

Stare Gliwice

63%

57%

20%

0%

11%

1%

Szobiszowice

17%

25%

10%

2%

46%

2%

Śródmieście

9%

11%

5%

11%

65%

6%

Trynek

15%

28%

10%

18%

47%

3%

Wilcze Gardło

51%

37%

4%

0%

14%

8%

Wojska Polskiego

9%

18%

10%

7%

60%

3%

Wójtowa Wieś

17%

15%

14%

2%

58%

0%

Zatorze

9%

10%

12%

22%

54%

2%

Żerniki

14%

24%

4%

7%

51%

5%

* Ze względu na niskie liczebności wyniki dotyczące tych dzielnic należy traktować ostrożnie
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Stosunek do płatnego parkowania samochodów
W kwestii rozszerzenia strefy płatnego parkowania badani mieszkańcy podzielili się na dwie
niemal równoliczne grupy. Odsetek zwolenników takiego rozwiązania bardziej lub mniej
przekonanych (odpowiednio 17% i 27%) nieco tylko przewyższa odsetek jego przeciwników
(16% i 22%). Mamy również sporą grupę osób, która nie wyrobiła sobie zdania w tej sprawie
– prawie co piąty badany (18%).
W przypadku wzrostu opłat parkingowych sytuacji zbliżonej do równowagi nie ma.
Przeciwników podniesienia opłat jest prawie 4-krotnie więcej (22% i 41%) niż osób, które nie
miałyby nic przeciwko temu (5% i 11%). Także i tu pojawia się spora grupa osób
niezdecydowanych (21%).

Czy zgodziłby się Pan(i) na:

Podsumowując możemy powiedzieć, że mamy do czynienia ze znacznie większą akceptacją
dla rozszerzenia strefy płatnego parkowania niż dla podniesienia opłat parkingowych.
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Odsetek zwolenników rozszerzenia strefy płatnego parkowania jest nieco większy wśród osób
poruszających się samochodem (20% i 27%) niż wśród użytkowników komunikacji miejskiej
(14% i 28%). Kierowcy dzielą się prawie w połowie na zwolenników i przeciwników
rozszerzenia strefy, za to wśród użytkowników komunikacji miejskiej dużo jest osób bez
wyrobionej opinii na ten temat (33%).

Stosunek do rozszerzenia strefy płatnego parkowania a główny środek transportu
Czy zgodziłby się Pan(i) na rozszerzenie strefy
płatnego parkowania, jeśli ułatwiłoby to parkowanie
w Gliwicach?
W pełni bym się zgodził(a)
Raczej bym się zgodził(a)
Raczej bym się nie zgodził(a)
Całkowicie bym się nie zgodził(a)
Trudno powiedzieć
Ogółem

Główny środek transportu
samochód

komunikacja miejska

20%
27%
18%
31%
4%
100%

14%
28%
13%
13%
33%
100%

Zdecydowana większość kierowców jest przeciwna podniesieniu opłat parkingowych (26%
i 54%). Wśród użytkowników komunikacji miejskiej również – choć w mniejszym stopniu –
przeważa opinia negatywna (17% i 25%) oraz brak zdania (39%).

Stosunek do podniesienia opłat parkingowych a główny środek transportu
Czy zgodziłby się Pan(i) na wzrost opłat
parkingowych, jeśli ułatwiłoby to parkowanie
w Gliwicach?
W pełni bym się zgodził(a)
Raczej bym się zgodził(a)
Raczej bym się nie zgodził(a)
Całkowicie bym się nie zgodził(a)
Trudno powiedzieć
Ogółem

Główny środek transportu
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samochód

komunikacja miejska

3%
12%
26%
54%
5%
100,0%

6%
13%
17%
25%
39%
100,0%
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Częściej niż pozostali zwolennikami rozszerzenia strefy płatnego parkowania są mieszkańcy
dzielnic: Czechowice, Ligota Zabrska, Stare Gliwice, Sośnica, Żerniki i Łabędy. Rozszerzenie
strefy płatnego parkowania akceptuje ponad połowa mieszkańców tych dzielnic.

Zgoda na rozszerzenie strefy płatnego parkowania – porównanie w dzielnicach
Dane w procentach, podano sumę odpowiedzi „w pełni bym się zgodził(a)”
oraz „raczej bym się zgodził(a)”
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W kwestii zgody na podniesienie opłat parkingowych wyjątek stanowią Stare Gliwice, gdzie
podniesienie opłat parkingowych może zaakceptować nawet połowa mieszkańców.

Zgoda na wzrost opłat parkingowych – porównanie w dzielnicach
Dane w procentach, podano sumę odpowiedzi „w pełni bym się zgodził(a)”
oraz „raczej bym się zgodził(a)”

98

Mieszkańcy Gliwic A.D. 2017 o warunkach życia w mieście

Imprezy w Hali Widowiskowo-Sportowej –
preferencje
Szukając odpowiedzi na pytanie, jakie imprezy przede wszystkim powinny być organizowane
w Hali Widowiskowo-Sportowej Gliwice, poprosiliśmy respondentów, aby uporządkowali
podane im propozycje w kolejności od najciekawszej (1 miejsce w rankingu) do najmniej
ciekawej (6 miejsce w rankingu). Ocenie poddane zostały następujące imprezy: koncerty,
zawody

sportowe,

imprezy

wystawiennicze,

widowiska

sceniczne,

duże

imprezy

okolicznościowe (np. Sylwester) oraz pokazy.

Koncerty
Zawody sportowe
Widowiska sceniczne
Imprezy wystawiennicze
Duże imprezy okolicznościowe, np. Sylwester, Pożegnanie Lata
Pokazy

Miejsce
w rankingu
na podstawie
średniej
1
2
3
4
5
6

Średnie
miejsce
w rankingu
2,15
2,34
3,68
3,84
4,23
4,75

Pierwsze miejsce niemal ex aequo (ze średnią 2,15 oraz 2,34) zajęły koncerty i zawody
sportowe. Zgodnie z deklaracjami, do najmniej pożądanych imprez należeć będą duże
imprezy okolicznościowe i pokazy, odpowiednio miejsce 5 i 6 w rankingu.
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Sytuacja seniorów w Gliwicach
Dwie trzecie badanych (65%) uważa, że Gliwice są miastem przyjaznym seniorom.
Przeciwnego zdania jest 17% respondentów.

Czy Pana(i) zdaniem Gliwice są miastem przyjaznym seniorom?

Spośród zmiennych demograficznych jedynie wiek różnicuje opinie w tej kwestii. Krytyczne
zdanie o Gliwicach jako miejscu do życia dla seniorów najczęściej wyrażają badani w wieku
od 55 do 64 lat, a w mniejszym stopniu także od 31 do 44 lat oraz od 45 do 54 lat. Z kolei
sami zainteresowani – a więc respondenci w wieku 65 lub więcej lat – ponadprzeciętnie
często uznają Gliwice za miasto przyjazne starszym osobom (taką opinię wyraża 72% z
nich).
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Czy Pana(i) zdaniem Gliwice są miastem przyjaznym seniorom?

Można także zauważyć dość znaczne różnice w zależności od dzielnicy. Za miasto przyjazne
seniorom Gliwice najczęściej uznają badani zamieszkujący Wilcze Gardło, Szobiszowice oraz
Stare Gliwice. Z kolei opinie krytyczne najczęściej wyrażają mieszkańcy Sikornika i Sośnicy.

Czy Pana(i) zdaniem Gliwice są miastem przyjaznym seniorom?
Tak

Nie

Trudno powiedzieć

% w wierszu
Baildona

71%

22%

8%

Bojków

73%

3%

24%

Brzezinka

58%

13%

29%

Czechowice*

68%

16%

17%

Kopernik

55%

6%

39%

Ligota Zabrska

68%

12%

21%

Łabędy

62%

17%

22%

Obrońców Pokoju*

37%

16%

47%

Ostropa

76%

8%

16%

Politechnika

73%

8%

19%

Sikornik

46%

46%

7%

Sośnica

59%

29%

12%

Stare Gliwice

87%

0%

13%

Szobiszowice

93%

0%

7%

Śródmieście

68%

10%

22%

Trynek

64%

23%

13%

Wilcze Gardło

98%

0%

2%

Wojska Polskiego

57%

22%

21%

Wójtowa Wieś

70%

13%

17%
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Zatorze

71%

10%

19%

Żerniki

58%

15%

27%

*Ze względu na niskie liczebności wyniki dotyczące tych dzielnic należy traktować ostrożnie
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Osoby twierdzące, że Gliwice nie są przyjazne seniorom, prosiliśmy o wymienienie
najpoważniejszych

problemów

dotykających

starsze

osoby

w

mieście.

Najczęściej

wspominanymi kłopotami były brak rozrywek (i miejsc spotkań), ograniczenia przestrzenne
(schody, brak ławek lub innych miejsc do odpoczynku, zniszczone chodniki utrudniające
poruszanie się), a także problemy z opieką zdrowotną.

Dlaczego, Pana(i) zdaniem, Gliwice nie są przyjazne seniorom?

Brak rozrywek, miejsc spotkań

57%

% ogółu
badanych
9%

Bariery w przestrzeni – schody, brak ławek, zniszczone chodniki

19%

3%

Problemy z opieką zdrowotną

9%

1%

Problemy z korzystaniem z komunikacji publicznej

4%

1%

Brak zainteresowania problemami osób starszych

8%

1%

Inne

2%

0%

Odpowiedzi ogólnikowe

10%

2%

Nie wiem

4%

1%

% odpowiedzi
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Bezpieczeństwo w Gliwicach
Dziewięciu na dziesięciu gliwiczan (90%) czuje się bezpiecznie w swoim mieście, ale jedynie
co piąty (20%) deklaruje, że czuje się bardzo bezpiecznie.
Tylko co setny badany (1%) twierdzi, że w Gliwicach czuje się bardzo niebezpiecznie.

Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie w Gliwicach?

Przekonanie, że Gliwice są bezpiecznym miejscem dominuje we wszystkich grupach
społeczno-demograficznych. W nieco większym stopniu są o tym przekonani młodsi badani
(poniżej trzydziestego roku życia) oraz respondenci z wyższym wykształceniem.

Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie w Gliwicach

Płeć
Wiek

Wykształcenie

Bezpiecznie

Niebezpiecznie

Trudno
powiedzieć

Mężczyzna
Kobieta
15-17 lat
18-30 lat
31-44 lat
45-54 lat
55-64 lat
65 i więcej lat

90%
88%
93%
94%
88%
91%
90%
86%

9%
9%
7%
6%
11%
8%
9%
9%

1%
2%
0%
0%
1%
1%
1%
4%

Podstawowe/gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe

85%
88%
88%
94%

14%
11%
9%
5%

2%
1%
2%
1%
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Jedynie minimalnie mniejszy odsetek mieszkańców (87%) czuje się bezpiecznie na swoim
osiedlu. Warto zwrócić uwagę, że badani nieco częściej (24%) wyrażają pełne zadowolenie z
bezpieczeństwa, niż w przypadku całego miasta. Jednak aż 13% mieszkańców nie czuje się
bezpiecznie w miejscu, w którym mieszka.

Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie na osiedlu, na którym Pan(i) mieszka?

Podobnie jak w przypadku poczucia bezpieczeństwa w mieście zmienną różnicującą okazuje
się wykształcenie. Osoby, które posiadają dyplom wyższej uczelni częściej czują się
bezpiecznie na swoim osiedlu (92%). Z kolei najrzadziej bezpiecznie czują się badani z
wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (78%). Można podejrzewać, że –
przynajmniej częściowo – wynika to z różnic w zarobkach: osoby z wyższym wykształceniem
zwykle zarabiają więcej, a więc mogą sobie pozwolić na mieszkanie w droższych,
bezpieczniejszych dzielnicach.

Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie na osiedlu, na którym Pan(i) mieszka?

Płeć

Mężczyzna
Kobieta

87%
86%

12%
14%

Trudno
powiedzieć
1%
0%

Wiek

15-17 lat
18-30 lat
31-44 lat
45-54 lat
55-64 lat
65 i więcej lat

87%
90%
85%
86%
85%
87%

12%
10%
14%
13%
15%
12%

0%
0%
1%
0%
1%
1%

Wykształcenie

Podstawowe/gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe

78%
83%
87%
92%

21%
16%
12%
8%

1%
0%
1%
0%

Bezpiecznie

Niebezpiecznie
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Co zrozumiałe, zarówno w przypadku poczucia bezpieczeństwa w Gliwicach, jak i na własnym
osiedlu obserwujemy zróżnicowanie dzielnicowe. Opinię, że Gliwice są miastem bezpiecznym
najczęściej wyrażają mieszkańcy Starych Gliwic (100%). Oni także czują się najbezpieczniej
w swojej okolicy. Z kolei najmniej bezpiecznie na swoim osiedlu czują się badani
zamieszkujący Sośnicę (tylko 71%).

Odsetki respondentów, którzy czują się bezpiecznie:
w Gliwicach

na swoim osiedlu

Baildona

93%

90%

Bojków

96%

94%

Brzezinka

86%

79%

Czechowice*

95%

90%

Kopernik

95%

95%

Ligota Zabrska

90%

88%

Łabędy

85%

82%

Obrońców Pokoju*

61%

84%

Ostropa

90%

81%

Politechnika

90%

89%

Sikornik

83%

79%

Sośnica

83%

71%

Stare Gliwice

100%

100%

Szobiszowice

95%

93%

Śródmieście

89%

89%

Trynek

93%

88%

Wilcze Gardło

96%

95%

Wojska Polskiego

94%

94%

Wójtowa Wieś

94%

93%

Zatorze

90%

83%

Żerniki

91%

95%

*Ze względu na niskie liczebności wyniki dotyczące tych dzielnic należy traktować ostrożnie

Respondentów pytaliśmy także, co ich zdaniem powinno się zrobić (na poziomie zarówno
całego miasta, jak i osiedla) by poprawić poziom bezpieczeństwa. Badani mogli wskazać
jedno, ich zdaniem najbardziej potrzebne rozwiązanie.
W przypadku bezpieczeństwa w Gliwicach największa część badanych uważa, że powinno się
zwiększyć ilość patroli Policji i Straży Miejskiej (42%). Nieco mniej sądzi, że przede wszystkim
powinno się rozszerzyć monitoring (30%). Inne rozwiązania okazały się wyraźnie mniej
popularne: co dziesiąty gliwiczanin życzyłby sobie wprowadzenia surowszych kar dla
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przestępców, 6% zwraca uwagę na konieczność usprawnienia procesów sądowych, a 4%
uważa, że powinno się zwiększyć uprawnienia Policji i Straży Miejskiej.

Jak Pan(i) sądzi, co należałoby zrobić, aby poziom bezpieczeństwa w Gliwicach
poprawił się?

Także w przypadku bezpieczeństwa na osiedlu zdecydowana większość badanych wskazuje
na jedno z dwóch rozwiązań – rozszerzenie sieci monitoringu oraz zwiększenie ilości patroli
Policji i Straży Miejskiej. Każda z tych odpowiedzi została wskazana przez 39%
respondentów.
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Jak Pan(i) sądzi, co należałoby zrobić, aby poziom bezpieczeństwa na osiedlu,
na którym Pan(i) mieszka poprawił się

Pod tym względem wyróżniają się mieszkańcy Żernik i osiedla Wojska Polskiego, którzy
wyraźnie częściej niż inni życzyliby sobie częstszych patroli. Z kolei badani mieszkający na
Wilczym Gardle oraz Starych Gliwicach częściej zwracają uwagę na potrzebę rozszerzenia
sieci monitoringu miejskiego.

Jak Pan(i) sądzi, co należałoby zrobić, aby poziom bezpieczeństwa na osiedlu,
na którym Pan(i) mieszka poprawił się?

Baildona

47%

Rozszerzyć
monitoring –
zwiększyć
ilość kamer
w różnych
miejscach
w mieście
37%

Bojków

44%

34%

8%

15%

0%

Brzezinka

42%

28%

12%

10%

8%

Czechowice*

33%

35%

24%

5%

2%

Kopernik

39%

35%

15%

4%

6%

Ligota Zabrska

42%

34%

15%

7%

2%

Łabędy

43%

34%

13%

5%

4%

Obrońców Pokoju*

36%

64%

0%

0%

0%

Ostropa

37%

47%

9%

3%

4%

Zwiększyć
ilość patroli
Policji i Straży
Miejskiej
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Inne
rozwiązanie

Nic nie należy
robić –
poziom
bezpieczeńst
wa jest
wystarczający

Trudno
powiedzieć

8%

7%

1%
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Politechnika

29%

35%

27%

9%

0%

Sikornik

35%

49%

14%

1%

1%

Sośnica

36%

44%

16%

3%

1%

Stare Gliwice

31%

61%

4%

4%

0%

Szobiszowice

16%

44%

26%

13%

1%

Śródmieście

49%

28%

11%

8%

4%

Trynek

40%

34%

15%

11%

1%

Wilcze Gardło

12%

81%

1%

6%

0%

Wojska Polskiego

53%

30%

8%

8%

1%

Wójtowa Wieś

21%

34%

7%

35%

4%

Zatorze

42%

45%

7%

6%

0%

Żerniki

61%

24%

4%

8%

3%

*Ze względu na niskie liczebności wyniki dotyczące tych dzielnic należy traktować ostrożnie
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Oczekiwania wobec funkcjonowania publicznej
służby zdrowia
Postulaty dotyczące działania systemu opieki zdrowotnej badani formułowali samodzielnie nie
korzystając z gotowej kafeterii odpowiedzi.
Oczekiwania mieszkańców Gliwic wobec funkcjonowania publicznej służby zdrowia w mieście
dotyczą w głównej mierze poprawy dostępu do opieki zdrowotnej (mówiło o tym ogółem
63% ankietowanych). Badani chcieliby skrócenia kolejek do lekarzy, przyspieszenia terminów
wizyt, bezpłatnego dostępu do szerszego zakresu usług. Oczekiwania te w zdecydowanie
największej mierze odnoszą się do dostępności lekarzy specjalistów. Sygnalizowano jednak
także problemy z uzyskaniem porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – w ocenie
badanych lekarz POZ powinien być dostępny „od ręki”, w dniu zgłoszenia się do przychodni.
W związku z oczekiwaną poprawą dostępu do lekarzy proponowano wydłużenie czasu pracy
przychodni, przestrzeganie godzin pracy przez lekarzy (którym zdarza się później przychodzić
i wcześniej wychodzić), możliwość rejestracji przez telefon oraz zapisy na wizytę lekarską na
konkretną

godzinę.

Postulowano

ponadto

zwiększenie

dostępu

do

badań

(także

specjalistycznych) i skrócenie czasu oczekiwania na nie oraz skrócenie czasu oczekiwania na
rehabilitację. Wskazywano na potrzebę poprawy dostępu do leczenia szpitalnego –
zwiększenia liczby miejsc w szpitalach, powstania nowych oddziałów szpitalnych oraz na
skrócenie czasu oczekiwania na operacje i zabiegi. Zwracano niekiedy uwagę na trudności z
dostępem do dziecięcych specjalistów w przychodniach i szpitalach. W tym kontekście
postulowano przywrócenie lub powstanie oddziału chirurgii dziecięcej w Gliwicach. Zwracano
także uwagę na potrzebę stworzenia lepszego systemu pomocy nocnej i świątecznej. W
ocenie części badanych dostęp do opieki zdrowotnej poprawiłoby powstanie nowych
placówek opieki zdrowotnej lub rozbudowa już istniejących przychodni i szpitali.
Inne postulaty wobec funkcjonowania publicznej służby zdrowia pojawiały się zdecydowanie
rzadziej. Część z nich dotyczyła pracy lekarzy, personelu medycznego i innych pracowników
placówek służby zdrowia, w tym przede wszystkim ich podejścia do pacjentów (ogółem 6%).
Oczekiwano zatem większego zaangażowania i większej empatii ze strony lekarzy i personelu
medycznego oraz milszej obsługi, grzeczności ze strony wszystkich pracujących w
placówkach służby zdrowia np. recepcjonistek. Co ciekawe, na postawie deklaracji badanych
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można sądzić, że lekarzom i personelowi medycznemu częściej brakuje właściwego podejścia
do pacjentów niż kompetencji i odpowiednich kwalifikacji.

Jakie są pan(i) oczekiwania wobec funkcjonowania publicznej służby zdrowia
w Gliwicach?
OGÓLNIKI
Ogólnie – poprawa działania, sprawności działania
Ogólnie – poprawa jakości leczenia
POPRAWA DOSTĘPU DO OPIEKI ZDROWOTNEJ
Lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, krótsze kolejki, krótsze terminy, szerszy zakres
usług, więcej lekarzy
Lepszy dostęp do specjalistów – krótsze kolejki, większa liczba specjalistów, krótsze
terminy
Większa dostępność badań, dostęp do specjalistycznych badań, krótszy czas
oczekiwania na badania
Lepszy dostęp do leczenia szpitalnego, więcej miejsc w szpitalach, nowe odziały,
przywrócenie szpitala na Bojkowskiej
Lepszy dostęp do lekarza POZ, łatwiejsza rejestracja do lekarza POZ, przyjęcie do
internisty od ręki, w ten sam dzień
Poprawa pracy przychodni: dłuższe godziny pracy, rejestracja na godzinę,
przestrzeganie godzin pracy, zapisy telefoniczne
Krótszy czas oczekiwania na rehabilitację
Krótszy czas oczekiwania na operacje, zabiegi
Lepsza pomoc w nagłych przypadkach, lepszy system pomocy świątecznej i nocnej,
przywrócenie dyżuru wieczornego, całodobowe punkty udzielania pomocy, przychodnia
całodobowa
Powstanie/przywrócenie oddziału chirurgii dziecięcej, inne oddziały szpitalne dziecięce
Lepszy dostęp do dziecięcych specjalistów, do pediatrów, więcej specjalistów dla dzieci
Ogólnie - więcej placówek, lepsza infrastruktura, nowe przychodnie i ośrodki,
rozbudowa przychodni, nowy szpital
OCZEKIWANIA DOTYCZĄCE LEKARZY i PERSONELU MEDYCZNEGO
Poprawa podejścia lekarzy i personelu medycznego do pacjentów, większa empatia,
większe zaangażowanie
Poprawa podejścia obsługi do pacjentów, miłe recepcjonistki, lepsza obsługa
Podniesienie kompetencji lekarzy, profesjonalizm, lepsze kwalifikacje lekarzy
i personelu medycznego
DOFINANSOWANIE SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Dofinansowanie systemu opieki zdrowotnej – ogólnie
Dofinansowanie szpitali, doposażenie, lepszy sprzęt, poprawa wyżywienia,
unowocześnienie szpitali, remont
Dofinansowanie przychodni, doposażenie, lepszy sprzęt w przychodniach, remont
INNE
Lepsza organizacja, usprawnienia, mniejsza biurokracja, lepsza informacja o tym, gdzie
uzyskać pomoc – ogólnie i szczegółowo
Refundacja leków, więcej refundowanych leków
Inne – mniej lub bardziej konkretne
Ogólnie – zła ocena służby zdrowia, cały system do zmiany, radykalne zmiany
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4%
1%
63%
32%
24%
3%
2%
2%
2%
2%
1%

1%
1%
1%
3%
6%
3%
3%
1%
3%
1%
1%
1%
3%
1%
1%
1%
5%
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Brak oczekiwań
Nie korzystam z publicznej służby zdrowia
Trudno powiedzieć

17%
2%
5%

Niekiedy podnoszono kwestię niedofinansowania opieki zdrowotnej i postulowano dofinansowanie i modernizację przychodni i szpitali (ogółem 3%).
Inne uwagi dotyczyły ogólnie polepszenia działania systemu opieki zdrowotnej i poziomu
leczenia, poprawy organizacji i informacji o usługach medycznych, zmniejszenia biurokracji, a
także zwiększenia refundacji leków.
Pojawiały się też opinie o potrzebie systemowej zmiany opieki zdrowotnej wynikające z
jednoznacznie krytycznej oceny jej funkcjonowania (5%).
Ogółem tylko nieco więcej niż co piaty badany (22%) deklarował brak oczekiwań wobec
funkcjonowania służby zdrowia w Gliwicach lub nie potrafił ich określić.
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