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1. Charakterystyka osób badanych 

W badaniu wzięły udział 542 osoby – dorośli mieszkańcy Jawora. Większą część tej grupy 

stanowiły kobiety (62,0%). Mężczyzn było 38,0%. 

Wykres 1 Płeć respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wiek osób badanych był zróżnicowany – w próbie znaleźli się przedstawiciele wszystkich grup 

wiekowych. Najliczniejszą stanowili respondenci w wieku 35-44 lata (43,6%), kolejne dwie 

najliczniejsze grupy to osoby w wieku 45-54 lata (20,3%) i 25-34 lata (17,5%). Pozostałe grupy były 

mniej liczne. Najstarszych badanych w wieku pow. 65 lat było 2,8%; najmłodsi, mający 

od 18 do 24 lat stanowili 7,1%, zaś osoby w wieku 55-64 stanowiły 8,8% wszystkich badanych. 

Największa grupa respondentów (47,9%) posiada wykształcenie średnie. Znacznie mniej 

posiada wykształcenie wyższe (30,4%) oraz zawodowe (19,0%). Najmniejszą grupę stanowią osoby 

posiadające wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne (2,8%). 
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Wykres 2 Wiek respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wykres 3 Wykształcenie respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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2. Wyniki badania 

2.1. Postulowane obszary rewitalizacji na terenie Jawora 

Pierwsza część badania skupiała się na zdiagnozowaniu obszarów gminy, które zdaniem 

mieszkańców, powinny zostać poddane procesowi rewitalizacji. 

Każdy z badanych mógł wskazać łącznie maksymalnie pięć obszarów, które powinny zostać 

poddane rewitalizacji, w związku z czym odpowiedzi, które wskazuje Wykres 4 oraz Tabela 1 nie 

sumują się do 100% i wskazują łączną liczbę odpowiedzi, która jest większa niż liczba respondentów. 

Jako obszar, który wymaga rewitalizacji, największa grupa mieszkańców wskazała letni basen 

odkryty znajdujący się w Parku Miejskim (14,0%) oraz określenie „basen” bez sprecyzowania, 

czy chodzi o basen kryty, czy też odkryty (13,8%). Oznacza to łącznie prawie 28% badanych, a tym 

samym dwa i pół razy więcej niż w przypadku kolejnego na liście miejsca, mianowicie Zamku 

Piastowskiego, który został wskazany przez 11,4% respondentów. Inne często wskazywane miejsca to 

Rynek i jego najbliższa okolica (8,8%), dworzec PKP i jego okolica (7,1%), stare miasto oraz 

kamienice w jego obrębie (5,6%), Park Miejski (5,2%) oraz Jawornik (5,0%), W grupie obszarów 

wskazanych przez co najmniej 2% mieszkańców znalazły się również: ulica Starojaworska, 

ul. Wrocławska, os. Przyrzecze, Park Pokoju, ul. Kolejowa, ul. Rapackiego oraz ogólne stwierdzenia 

dotyczące braku miejsc parkingowych i potrzeby większej liczby oraz rewitalizacji placów zabaw. 

Pozostałe obszary wskazane zostały przez mniej niż 2% badanych. Zestawienie procentowe 

najczęściej wskazywanych obszarów przedstawia Wykres 4, a pełne zestawienie wskazanych obszarów 

wraz z liczbą osób o nich wspominających Tabela 1. 
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Wykres 4 Najczęściej wskazywane obszary, które powinny być poddane procesowi rewitalizacji  

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 1 Pełna lista obszarów, które powinny być poddane procesowi rewitalizacji 

L.p. Czynnik Liczba wskazań Procent 

1 Basen odkryty, letni, w parku 75 14,0% 

2 Basen miejski 74 13,8% 

3 Zamek Piastowski i okolica 61 11,4% 

4 Rynek i najbliższa okolica 47 8,8% 

5 Dworzec PKP i okolica 38 7,1% 

6 Stare Miasto i kamieniczki w centrum 30 5,6% 
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ścieżka rowerowa, pętla autobusowa) 

Ul. Wrocławska 

Os. Przyrzecze (w tym plac zabaw i miejsca wokół 
Orlika) 

Brak miejsc parkingowych 

Place zabaw 

Park Pokoju 

Ul. Kolejowa (w tym budynki mieszkalne) 

Ul. Rapackiego (w tym boisko, kamienice i plac 
zabaw) 
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7 Park miejski 28 5,2% 

8 Zalew Jawornik 27 5,0% 

9 
Ul. Starojaworska (w tym: kamienice, plac zabaw, ścieżka 
rowerowa, pętla autobusowa) 

21 3,9% 

10 Ul. Wrocławska 16 3,0% 

11 Os. Przyrzecze (w tym plac zabaw i miejsca wokół Orlika) 14 2,6% 

12 Brak miejsc parkingowych 13 2,4% 

13 Place zabaw 13 2,4% 

14 Park Pokoju 12 2,2% 

15 Ul. Kolejowa (w tym budynki mieszkalne) 12 2,2% 

16 Ul. Rapackiego (w tym boisko, kamienice i plac zabaw) 12 2,2% 

17 Całe miasto Jawor 10 1,9% 

18 
Szkoła Podstawowa nr 1 (w tym boisko i wybudowanie sali 
gimnastycznej) 

9 1,7% 

19 
Ul. Metalowców (w tym place zabaw, boiska, więcej miejsc 
parkingowych, rewitalizacja terenu po starym przedszkolu i za 
byłym internatem) 

9 1,7% 

20 Ul. Stalowa (w tym plac zabaw, boisko) 9 1,7% 

21 Nabrzeże rzeki w okolicach miasta 8 1,5% 

22 Ul. Armii Krajowej 8 1,5% 

23 Ul. Boczna 8 1,5% 

24 Ul. Cukrownicza (w tym chodnik) 8 1,5% 

25 Ul. Piastowska (w tym chodnik i plac zabaw) 8 1,5% 

26 Ul. Poniatowskiego 8 1,5% 

27 Dworzec PKS 7 1,3% 

28 Stary Jawor 7 1,3% 

29 Ul. Dworcowa 7 1,3% 

30 Ul. Limanowskiego 7 1,3% 

31 Ul. Reja 7 1,3% 

32 
Ul. Wieniawskiego (w tym: plac zabaw, skwerek przy nr 5-7; droga 
osiedlowa przy nr 8) 

7 1,3% 

33 Kamienice 6 1,1% 

34 
Sygnalizacja świetlna (w tym na drodze do szpitala i przy Polo 
Market) 

6 1,1% 

35 Ul. Dąbrowskiego (w tym nawierzchnia) 6 1,1% 

36 Ul. Kuziennicza (w tym chodnik) 6 1,1% 

37 Ul. Szpitalna (w tym chodniki, skrzyżowanie i światła) 6 1,1% 

38 Bezrobocie, rynek pracy 5 0,9% 

39 Chodniki 5 0,9% 

40 Stadion miejski 5 0,9% 

41 Ścieżki rowerowe 5 0,9% 

42 Teren po byłej cukrowni 5 0,9% 
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43 Ul. Chopina (w tym staw) 5 0,9% 

44 Ul. Chrobrego 5 0,9% 

45 Ul. Gagarina (w tym skwer i parking) 5 0,9% 

46 Ul. Jana Pawła II 5 0,9% 

47 Ul. Przyjaciół Żołnierza 5 0,9% 

48 
Os. Słowiańskie (w tym parkingi i remont nawierzchni przy 
garażach) 

4 0,7% 

49 Szkoła Podstawowa nr 4 4 0,7% 

50 Ul. Cicha 4 0,7% 

51 Ul. Fredry 4 0,7% 

52 Ul. Kopernika (w tym plac zabaw) 4 0,7% 

53 Ul. Kościuszki 4 0,7% 

54 Ul. Kwiatowa 4 0,7% 

55 Ul. Moniuszki (w tym boisko) 4 0,7% 

56 Ul. Piłsudskiego (w tym chodniki) 4 0,7% 

57 Ul. Sikorskiego 4 0,7% 

58 Basen kryty, pływalnia 3 0,6% 

59 Boiska osiedlowe, sportowe 3 0,6% 

60 Drogi i chodniki 3 0,6% 

61 Gimnazjum nr 1 - boisko i podwórko 3 0,6% 

62 Os. Robotnicze 3 0,6% 

63 Skate park 3 0,6% 

64 Strefa ekonomiczna 3 0,6% 

65 Szpital dziecięcy w parku 3 0,6% 

66 Ul. 1 maja, szczególnie koło Kościoła Pokoju 3 0,6% 

67 Ul. Barbary 3 0,6% 

68 Ul. Dąbrowskiej 3 0,6% 

69 Ul. Dębowa 3 0,6% 

70 Ul. Mała 3 0,6% 

71 Ul. Słowackiego 3 0,6% 

72 Ul. Sporna 3 0,6% 

73 Ul. Tracza 3 0,6% 

74 Ul. Żeromskiego 3 0,6% 

75 Zalew Słup 3 0,6% 

76 Fontanna w parku 2 0,4% 

77 Kaplica św. Wojciecha 2 0,4% 

78 Kościół Pokoju i kostka wokół niego 2 0,4% 

79 Obrzeża miasta 2 0,4% 

80 Okolice zamku 2 0,4% 
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81 Os. Piastowskie 2 0,4% 

82 Os. Zacisze - chodniki i drogi 2 0,4% 

83 Osiedla 2 0,4% 

84 Pl. Wolności (rondo) 2 0,4% 

85 Przedszkole nr 3 2 0,4% 

86 Przystanki autobusowe 2 0,4% 

87 Sala TKKF 2 0,4% 

88 Skwerki koło centrum, w tym przy budynku sądu 2 0,4% 

89 Staw w parku - konieczne barierki zabezpieczające 2 0,4% 

90 Ul. Bema 2 0,4% 

91 Ul. Berlinga 2 0,4% 

92 Ul. Głucha 2 0,4% 

93 Ul. Kościelna 2 0,4% 

94 Ul. Kreta 2 0,4% 

95 Ul. Krzywoustego - dojazd do garaży 2 0,4% 

96 Ul. Lubińska 2 0,4% 

97 Ul. Narutowicza 2 0,4% 

98 Ul. Rzeczna 2 0,4% 

99 Ul. Strzegomska (w tym chodniki) 2 0,4% 

100 Ul. Wiejska 2 0,4% 

101 Ul. Witosa 2 0,4% 

102 Ul. Wojska Polskiego 2 0,4% 

103 Ul. Żytnia 2 0,4% 

104 Zalew 2 0,4% 

105 Aktywizacja zawodowa 1 0,2% 

106 Aleja Dębowa - pomnik przyrody 1 0,2% 

107 Atrakcje dla dzieci 1 0,2% 

108 Baza wypoczynkowa i noclegowa 1 0,2% 

109 Budynek przedszkola 1 0,2% 

110 Budynki komunalne 1 0,2% 

111 Były budynek szkoły specjalnej 1 0,2% 

112 Chodniki przy SP nr 1 1 0,2% 

113 Cmentarz komunalny (kaplica) 1 0,2% 

114 Drobny handel 1 0,2% 

115 Droga łącząca ul. Starojawroską z CPN Małyszów 1 0,2% 

116 Droga na Piotrowice przez Przyrzecze 1 0,2% 

117 Droga przy Przedszkolu nr 8 1 0,2% 

118 Droga rowerowa do samego Myśliborza 1 0,2% 
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119 Działka obok Intermarche 1 0,2% 

120 Estetyka miasta 1 0,2% 

121 Kaplica św. Barbary 1 0,2% 

122 Kino 1 0,2% 

123 
Komunikacja miejska - dwa busy, które jeździłyby od Dino na 
Królowej Marysieńki i z Metalowców na Przyrzecze 

1 0,2% 

124 Koryto rzeki i koryto dopływów 1 0,2% 

125 Koszary 1 0,2% 

126 Mała piątka 1 0,2% 

127 Miejsca, gdzie można wypocząć 1 0,2% 

128 Mury obronne 1 0,2% 

129 Nasyp kolejowy Jawor-Malczyce 1 0,2% 

130 Nie ma takich miejsc, które wymagałyby rewitalizacji 1 0,2% 

131 Obszar dawnej fabryki pieców 1 0,2% 

132 Odnowa zabytków w mieście 1 0,2% 

133 Okolice Jawora 1 0,2% 

134 Os. Bolka I 1 0,2% 

135 Os. Piotrowice 1 0,2% 

136 Ośrodek zdrowia (remont) 1 0,2% 

137 Oświetlenie przy cmentarzu 1 0,2% 

138 Park miejski (mały) 1 0,2% 

139 Park od strony Paszowic 1 0,2% 

140 Paszowice 1 0,2% 

141 Pl. Seniora - skwer (wieża ciśnień) 1 0,2% 

142 Plac zabaw koło Orlika 1 0,2% 

143 Podwórka 1 0,2% 

144 Podzamcze 1 0,2% 

145 Poprawa zdrowia mieszkańców 1 0,2% 

146 Powrót centrum do jego handlowej funkcji 1 0,2% 

147 Przestępczość 1 0,2% 

148 Przytulisko dla bezdomnych zwierząt - ogrodzenie, prąd i woda 1 0,2% 

149 Remont budynków mieszkalnych 1 0,2% 

150 Rynek od tylnej strony 1 0,2% 

151 Rzeka Nysa 1 0,2% 

152 Skrzyżowanie Szpitalna / Strzegomska 1 0,2% 

153 Skrzyżowania 1 0,2% 

154 Stary młyn 1 0,2% 

155 Szkoła 1 0,2% 

156 Ścieżki rowerowe na szerokich chodnikach w mieście 1 0,2% 
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157 Targowisko miejskie Podzamcze 1 0,2% 

158 Teren po byłej fabryce Improdus 1 0,2% 

159 Teren za starym pogotowiem 1 0,2% 

160 Tereny położone w kierunku Myśliborza 1 0,2% 

161 
Termomodernizacja kamienic - ulice Kolejowa, Poniatowskiego, 
Grunwaldzka, Chrobrego 

1 0,2% 

162 Tyły parku miejskiego 1 0,2% 

163 Ubóstwo 1 0,2% 

164 Ul. Chemików 1 0,2% 

165 Ul. Grunwaldzka 1 0,2% 

166 Ul. Klasztorna 1 0,2% 

167 Ul. Korfantego - parking 1 0,2% 

168 Ul. Królowej Marysieńki - droga wyjazdowa 1 0,2% 

169 Ul. Mickiewicza 1 0,2% 

170 Ul. Prosta 1 0,2% 

171 Ul. Struga 1 0,2% 

172 Ul. Szkolna 1 0,2% 

173 Ul. Zagrodowa 1 0,2% 

174 Ul. Zielona - droga do szkoły nr 5 1 0,2% 

175 Utworzenie nowego żłobka/przedszkola 1 0,2% 

176 Więcej orlików 1 0,2% 

177 Wjazd od strony Legnicy 1 0,2% 

178 Wodociągi (częste braki ciśnienia) 1 0,2% 

179 Zieleń miejska (nasadzenie drzew) 1 0,2% 

180 Żłobek miejski 1 0,2% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Badani zostali także poproszeni o wskazanie, który spośród podanych przez nich wcześniej 

maksymalnie pięciu obszarów, powinien zostać poddany procesowi rewitalizacji w pierwszej kolejności. 

Dwie najczęściej pojawiające się odpowiedzi są tożsame z tymi, które uzyskano w poprzednim 

pytaniu, mianowicie: basen otwarty w Parku Miejskim (10,2%) oraz określenie „basen” bez 

sprecyzowania, o który obiekt chodzi (8,0%). Bardzo często wspominano też Rynek i jego 

kamienice (4,7%), Zamek Piastowski (4,1%) oraz ulicę Starojawroską (3,0%). Na kolejnych miejscach 

znalazły się takie obszary, jak dworzec PKP i przyległy do niego teren, ul. Wrocławska, Jawornik oraz 

ul. Kolejowa. Niektórzy badani uznali również, że należy zrewitalizować całe miasto, a wszystkie 

obszary są tak samo ważne. 

Zestawienie obszarów wskazanych przez co najmniej 2% badanych prezentuje Wykres 6, 

a pełne zestawienie Tabela 2. 
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Wykres 5 Najczęściej wskazywane obszary, które powinny być poddane procesowi rewitalizacji 
w pierwszej kolejności 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 2 Pełna lista obszarów, które powinny być poddane procesowi rewitalizacji w pierwszej 
kolejności 

L.p. Czynnik Liczba wskazań Procent 

1 Basen odkryty, letni, w parku 55 10,2% 

2 Basen miejski 43 8,0% 

3 Rynek i jego kamienice 25 4,7% 

4 Zamek Piastowski 22 4,1% 

5 
Ul. Starojaworska (w tym: chodnik, plac zabaw, stworzenie miejsca 
z ławkami, roślinnością) 

16 3,0% 

6 Dworzec PKP i przyległy teren 15 2,8% 

7 Ul. Wrocławska 13 2,4% 

8 Całe miasto Jawor, wszystko równo ważne 12 2,2% 

9 Jawornik 10 1,9% 

10 Ul. Kolejowa (w tym: kamienice) 10 1,9% 

11 Ul. Boczna 8 1,5% 

12 Brak miejsc parkingowych 7 1,3% 

13 
Os. Przyrzecze (w tym: miejsce wokół Orlika, ogródki działkowe, 
ścieżki rowerowe, plac zabaw) 

7 1,3% 

14 Park miejski 7 1,3% 

15 Ul. Armii Krajowej 7 1,3% 

10,2% 

8,0% 

4,7% 

4,1% 

3,0% 

2,8% 

2,4% 

2,2% 

1,9% 

1,9% 

Basen odkryty, letni, w parku 

Basen miejski 

Rynek i jego kamienice 

Zamek Piastowski 

Ul. Starojaworska (w tym: chodnik, plac zabaw, 
stworzenie miejsca z ławkami, roślinnością) 

Dworzec PKP i przyległy teren 

Ul. Wrocławska 

Całe miasto Jawor, wszystko równo ważne 

Jawornik 

Ul. Kolejowa (w tym: kamienice) 
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16 Ul. Rapackiego (w tym: budynki na wprost Medyka) 7 1,3% 

17 Ul. Reja (w tym: chodniki na skwereczku) 7 1,3% 

18 Ul. Stalowa 7 1,3% 

19 
Ul. Cukrownicza (brak chodnika, oświetlenia, zły stan drogi, ogólny 
bałagan) 

6 1,1% 

20 
Ul. Metalowców (w tym: miejsca parkingowe, teren po starym 
przedszkolu) 

6 1,1% 

21 Ul. Poniatowskiego (w tym: kamienice, chodniki i zieleń) 6 1,1% 

22 Place zabaw 5 0,9% 

23 Stare miasto, starówka (w tym: budynki z ich korytarzami) 5 0,9% 

24 Ul. Jana Pawła II 5 0,9% 

25 Ul. Limanowskiego (w tym: kamienice, chodniki i zieleń) 5 0,9% 

26 Ul. Przyjaciół Żołnierza 5 0,9% 

27 Park Pokoju (w tym: place zabaw) 4 0,7% 

28 Teren po byłej cukrowni 4 0,7% 

29 Ul. Chopina 4 0,7% 

30 
Ul. Chrobrego (jedna z piękniejszych i zarazem zaniedbanych, 
co fatalnie wpływa na cały wizerunek miasta; pijacy w bramach) 

4 0,7% 

31 Ul. Cicha 4 0,7% 

32 Ul. Dworcowa 4 0,7% 

33 Ul. Fredry 4 0,7% 

34 Ul. Kościuszki 4 0,7% 

35 
Ul. Kuziennicza (w okresie deszczowym nie da się przejść. Chodnik 
pełen dziur, nierówności, kamieni. Rowerem również nie przejezdny 
jest ten chodnik) 

4 0,7% 

36 Ul. Kwiatowa 4 0,7% 

37 Ul. Piastowska 4 0,7% 

38 Ul. Piłsudskiego 4 0,7% 

39 Ul. Sikorskiego 4 0,7% 

40 
Ul. Wieniawskiego (w tym: chodnik i droga od strony garaży, kort 
tenisowy, droga osiedlowa przy nr 8) 

4 0,7% 

41 Chodniki 3 0,6% 

42 Kamienice koło dworca 3 0,6% 

43 Os. Robotnicze 3 0,6% 

44 
Os. Słowiańskie - w tym: parking (Mieszkańcy parkują na ulicy, przez 
co ruch jest bardzo utrudniony oraz niebezpieczny) 

3 0,6% 

45 Szkoła Podstawowa nr 1 (w tym boisko, sala gimnastyczna) 3 0,6% 

46 Szkoła Podstawowa nr 4 (w tym elewacja, kompleks boisk) 3 0,6% 

47 Ul. 1-go Maja (gł. koło Kościoła Pokoju) 3 0,6% 

48 Ul. Dąbrowskiej 3 0,6% 

49 Ul. Dębowa 3 0,6% 

50 Ul. Kopernika 3 0,6% 

51 Ul. Krzywoustego (w tym: droga do garaży) 3 0,6% 

52 Ul. Mała 3 0,6% 
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53 Ul. Słowackiego 3 0,6% 

54 Ul. Sporna 3 0,6% 

55 Ul. Szpitalna 3 0,6% 

56 Ul. Tracza 3 0,6% 

57 Bezrobocie 2 0,4% 

58 Centrum miasta 2 0,4% 

59 Odnowa budynków i remont klatek schodowych 2 0,4% 

60 Stary Jawor (w tym: plac zabaw i boisko) 2 0,4% 

61 Ul. Barbary 2 0,4% 

62 Ul. Bema 2 0,4% 

63 Ul. Berlinga 2 0,4% 

64 Ul. Dąbrowskiego 2 0,4% 

65 Ul. Gagarina (w tym: parking) 2 0,4% 

66 Ul. Głucha 2 0,4% 

67 Ul. Kręta 2 0,4% 

68 Ul. Lubińska 2 0,4% 

69 Ul. Moniuszki 2 0,4% 

70 Ul. Rzeczna 2 0,4% 

71 Ul. Wiejska 2 0,4% 

72 Ul. Wojska Polskiego 2 0,4% 

73 Ul. Żytnia 2 0,4% 

74 Uliczki wokół Rynku 2 0,4% 

75 Barierki przy stawie w parku 1 0,2% 

76 Basen kryty, pływalnia 1 0,2% 

77 Baza wypoczynkowa i noclegowa 1 0,2% 

78 Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Myśliborza 1 0,2% 

79 Dworzec PKS 1 0,2% 

80 Kaplica św. Wojciecha 1 0,2% 

81 Koryto rzeki 1 0,2% 

82 Mała piątka 1 0,2% 

83 Miejsce, gdzie można wypocząć, uprawiać sport 1 0,2% 

84 Obszar dawnej fabryki pieców 1 0,2% 

85 Os. Bolka I 1 0,2% 

86 Os. Piotrowice 1 0,2% 

87 Os. Zacisze - chodniki i drogi 1 0,2% 

88 Ośrodek wypoczynkowy Jawornik 1 0,2% 

89 Park miejski za basenem - tradycyjna ścieżka zdrowia 1 0,2% 

90 Park od strony Paszowic 1 0,2% 
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91 Paszowice 1 0,2% 

92 Podzamcze (Zamek Piastowski) 1 0,2% 

93 
Przedszkole nr 8 - utrudnienia w ruchu i niebezpiecznie na drodze, 
dzieci wybiegają na ulicę i sytuacja są skrajnie niebezpieczne 

1 0,2% 

94 Przystanki + busy 1 0,2% 

95 Przytulisko dla bezdomnych zwierząt - ogrodzenie, prąd i woda 1 0,2% 

96 Skate park - naprawa i rozbudowa 1 0,2% 

97 Skrzyżowanie: Szpitalna / Strzegomska 1 0,2% 

98 Skrzyżowanie: ul Piastowskiej z ul. Armii Krajowej 1 0,2% 

99 
Skwer, na którym znajduje sie wieża ciśnień - brak miejsc 
parkingowych 

1 0,2% 

100 Skwerki w Starym Jaworze 1 0,2% 

101 Stan dróg 1 0,2% 

102 Szpital dziecięcy 1 0,2% 

103 
Targowisko (W okresach mokrych i śnieżnych nie można tam po 
ludzku pracować ani kupować, można było by zadaszyć targowisko, 
zmodernizować wejście główne, aby było bezpieczne dla kupujących) 

1 0,2% 

104 Teren przy rzece 1 0,2% 

105 Termomodernizacja kamienic 1 0,2% 

106 Ul. Chemików 1 0,2% 

107 Ul. Dmowskiego - plac zabaw 1 0,2% 

108 Ul. Korfantego - parking 1 0,2% 

109 Ul. Paderewskiego 1 0,2% 

110 Ul. Staszica 22 1 0,2% 

111 
Ul. Struga za sklepem (Jest to działka miasta a jest tam zrobiony skład 
odpadów, miejsce spożywania alkoholu; jest też samowolka, wybieg 
dla psa) 

1 0,2% 

112 Ul. Strzegomska - chodniki 1 0,2% 

113 Ul. Zagrodowa i oświetlenie przy tej ulicy 1 0,2% 

114 Zalew nad Jawornikiem 1 0,2% 

115 Zbiornik wodny Słup 1 0,2% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ponad połowa badanych, wskazując obszar priorytetowy pod względem rewitalizacji, podała 

swoje miejsce zamieszkania (57,2%). Oprócz tego dla jednej trzeciej badanych (34,6%) jest to też 

miejsce wypoczynku i rekreacji, a dla co dziesiątego miejsce pracy (9,3%). Swój związek z obszarem 

jako klient wskazało 6,5% mieszkańców, a 2,6% prowadzi tam działalność gospodarczą. 

Swój związek ze wskazanym przez siebie obszarem w inny sposób przedstawiło 11,7% 

mieszkańców. Najwięcej spośród nich uważa, że nie ma żadnego związku z przedstawionym obszarem 

(2,6%), a także uważa, że wskazany obszar to centrum i wizytówka miasta (2,0%). Pełną listę 

odpowiedzi prezentuje zamieszczona niżej Tabela 3. 

Dane, które prezentuje Wykres 6 nie sumują się do 100%, ponieważ każdy z respondentów 

miał możliwość wskazania więcej niż jednego obszaru. 
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Wykres 6 Związek respondenta z terenem wskazanym jako priorytetowy pod kątem rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 3 Związek respondenta z terenem wskazanym jako priorytetowy pod kątem rewitalizacji – 
odpowiedzi „Inne” 

Inny typ związku Liczba wskazań Procent 

Żaden 14 2,6% 

To centrum, wizerunek miasta, główna ulica, rynek 11 2,0% 

Mieszkaniec miasta 5 0,9% 

Przejeżdżam tą drogą 4 0,7% 

Miejsce nauki, uczeń 3 0,6% 

Mam tam garaż 2 0,4% 

Szkoła 2 0,4% 

Turystyka 2 0,4% 

Użytkownik 2 0,4% 

Były mieszkaniec 1 0,2% 

Droga do parku 1 0,2% 

Dzieci miałby zabawę w wakacje 1 0,2% 

Jazda tą drogą na J. Górę to koszmar 1 0,2% 

Miejsce potrzebne mieszkańcom 1 0,2% 

Miewam problemy z parkowaniem 1 0,2% 

Mój syn ma treningi na orliku 1 0,2% 

Nie chcę jeździć do Strzegomia 1 0,2% 

Przystanek 1 0,2% 

Rodzic dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 8 1 0,2% 
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Sąsiedztwo 1 0,2% 

Sentymentalne 1 0,2% 

Szkoła dziecka 1 0,2% 

Wolontariat 1 0,2% 

Źródło: Opracowanie własne. 

2.2. Negatywne zjawiska na obszarze rewitalizacji 

Respondenci zostali w dalszej kolejności poproszeni o ocenę stopnia zagrożenia 

poszczególnymi negatywnymi zjawiskami społecznymi na wskazanym przez nich obszarze rewitalizacji. 

Ocena dokonywana była na skali od 1 do 4, przy czym 1 oznaczało brak problemu, 2 niskie zagrożenie 

problemem, 3 średnie zagrożenie problemem, a 4 wysokie zagrożenie problemem. 

Wykres 7 przedstawia pełny rozkład odpowiedzi dla każdego z poszczególnych analizowanych 

problemów społecznych. Warto na wstępie zauważyć, że rozkład ten był podobny w przypadku 

wszystkich rozpatrywanych problemów. Zauważyć należy, że respondenci relatywnie często 

wskazywali na wysokie zagrożenie każdym z nich – 28,5% wskazywało na wysokie zagrożenie niskim 

poziomem samoorganizacji społecznej i współpracy między mieszkańcami a władzami publicznymi, 

26,3% wskazywało na wysokie zagrożenie bezrobociem, a 24,8% wskazywało w tym kontekście 

na ubóstwo, 23,5% na niski poziom uczestnictwa społeczności w życiu kulturalnym, 19,4% na 

przestępczość, a 12,7% na niski poziom wykształcenia społeczności. 

We wszystkich przypadkach najczęściej wskazywano na średnie zagrożenie danym 

problemem. Najczęściej dotyczyło to bezrobocia (43,9%), niskiego poziomu uczestnictwa społeczności 

w życiu kulturalnym (43% wskazań na średnie zagrożenie) i niskiego poziomu samoorganizacji 

społecznej i współpracy między mieszkańcami a władzami publicznymi (39,7%). Problemy społeczne, 

w przypadku których respondenci najczęściej upatrywali niskie zagrożenie to niski poziom 

wykształcenia społeczności lub niski poziom edukacji (32,2%) i wykluczenie społeczne osób starszych 

(27,7%). 

W przypadku każdego problemu społecznego część respondentów wskazywało na brak 

zagrożenia – odsetek ten wahał się od 13,0% do 20,7%. 

Ze wskazanych odpowiedzi na ww. skali wyciągnięta została także średnia arytmetyczna, która 

pozwala posegregować poszczególne problemy społeczne w kolejności od tych stwarzających 

największe zagrożenie do tych najrzadziej występujących. Z analizy, którą obrazuje Wykres 8 wynika, 

że na wskazanych obszarach rewitalizacji występuje największe zagrożenie niskim poziomem 

samoorganizacji społecznej i współpracy między mieszkańcami a władzami publicznymi 

(średnia M=2,84) oraz bezrobociem (M=2,81). Stosunkowo najniższe jest natomiast zagrożenie niskim 

poziomem wykształcenia społeczności (M=2,40). Istotnym elementem, który zauważa się, analizując 

Wykres 8 jest brak dużych różnic pomiędzy postrzeganym stopniem zagrożenia problemami: ubóstwo 
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(M=2,65), wykluczenie społeczne (M=2,64) i przestępczość (M=2,63) – różnica pomiędzy średnimi 

jest znikoma. 

Wykres 7 Negatywne zjawiska społeczne występujące na wybranym przez respondenta obszarze 
rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

20,7% 

20,1% 

15,8% 

15,5% 

15,1% 

15,1% 

13,0% 

18,4% 

32,2% 

14,0% 

25,3% 

18,4% 

27,7% 

18,8% 

36,1% 

35,0% 

43,9% 

39,9% 

43,0% 

35,6% 

39,7% 

24,8% 

12,7% 

26,3% 

19,4% 

23,5% 

21,6% 

28,5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Ubóstwo  

Niski poziom wykształcenia społeczności /i lub 
niski poziom edukacji  

Bezrobocie 

Przestępczość 

Niski poziom uczestnictwa społeczności w życiu 
kulturalnym 

Wykluczenie społeczne osób starszych  

Niski poziom samoorganizacji społecznej i 
współpracy między mieszkańcami a władzami 

publicznymi 

Wysokie zagrożenie problemem Średnie zagrożenie problemem 

Niskie zagrożenie problemem Brak problemu 



 

18 | S t r o n a  
 

Bogate dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Miasta Jawora platformą współpracy, integracji i komunikacji 
z mieszkańcami obszaru rewitalizacji.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 8 Negatywne zjawiska społecznych występujące na wybranym przez respondenta obszarze 
rewitalizacji – analiza średnich (skala 1: brak zagrożenia problemem – 4: wysokie zagrożenie 

problemem) 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

2.3. Elementy związane z jakością życia na obszarze rewitalizacji 

Kolejną kwestią, na temat której wypowiadali się badani były różne elementy związane 

z jakością życia na wskazanym przez nich obszarze rewitalizacji. Respondenci oceniali je na skali 

od 1 do 3, gdzie 1 oznaczało ocenę niską, 2 ocenę średnią, a 3 ocenę wysoką. 

Wykres 9 przedstawia pełny rozkład odpowiedzi dla każdego z analizowanych elementów. 

Podkreślić należy, że tylko w przypadku jednego elementu liczba ocen niskich nie przewyższa liczby 

ocen wysokich. Jest tak w przypadku stanu dostępności infrastruktury sieciowej, w tym kanalizacji, 

wodociągów, gazu, któremu 31,5% badanych przyznało ocenę wysoką, a ocenę niską 24,4%. 

W większości przypadków wymieniane elementy związane z jakością życia były oceniane nisko. 

Aż dla pięciu aspektów ocenę niską wskazała ponad połowa respondentów, a przy kolejnych sześciu 
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aspektach odsetek odpowiedzi niskich nie spadł poniżej 45%. Najgorzej oceniono poziom 

indywidualnej przedsiębiorczości (59,4% niskich ocen), stan techniczny obiektów budowlanych 

(57,9%) i estetykę otocznia (53,3%) 

Największy odsetek ocen wysokich uzyskały: wspomniany już stan i dostępności infrastruktury 

sieciowej (31,5%) i stan środowiska (18,4%).  

Największy odsetek ocen średnich uzyskał stan środowiska (53,8%); pozostałe elementy 

uzyskały od 35,0% do 43,9% średnich ocen. Szczegółowe zestawienie wszystkich elementów znajduje 

się na poniższym wykresie. 

Z odpowiedzi na omówionej skali 1-3 wyciągnięta została także średnia arytmetyczna, która 

pozwala posegregować poszczególne elementy związane z jakością życia w kolejności od tych 

uzyskujących oceny najwyższe do tych uzyskujących oceny najniższe. Z analizy, którą obrazuje 

Wykres 10 wynika, że na wskazanych obszarach rewitalizacji najwyższe oceny uzyskuje stan 

i dostępność infrastruktury sieciowej (średnia M=2,07) oraz stan środowiska naturalnego (M=1,91). 

Relatywnie dobrze oceniono także w kolejności: stan i dostępność infrastruktury społecznej (M=1,63), 

zagrożenie naturalne (M=1,63), jakość i dostępność oferty wychowania przedszkolnego/żłobkowego 

(M=1,63), a także jakość i dostępność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych (M=1,62). 

Zaznaczyć należy, że oprócz stanu i dostępności infrastruktury sieciowej, w tym kanalizacji, 

wodociągów i gazu (M=2,07) wszystkie elementy uzyskały średnią poniżej 2,0, co oznacza przewagę 

ocen negatywnych nad pozytywnymi. 
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Wykres 9 Ocena poszczególnych elementów związanych z jakością życia na wskazanych przez 
respondentów obszarach rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 10 Ocena poszczególnych elementów związanych z jakością życia na wskazanych przez 
respondentów obszarach rewitalizacji – analiza średnich (skala 1-3, tj. 1: niska; 2: średnia; 

3: wysoka) 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

2.4. Pożądane efekty rewitalizacji 

Mieszkańcy miasta Jawor zostali także poproszeni o wskazanie, jakie ich zdaniem efekty 

powinny zostać osiągnięte w procesie rewitalizacji wskazanych przez nich obszarów. Każdy z badanych 

mógł wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi, w związku z czym wyniki nie sumują się do 100%. 

Zdecydowanie najczęściej wskazywanym elementem, jaki powinien zostać osiągnięty 

w procesie rewitalizacji jest tworzenie przestrzeni do wypoczynku i rekreacji (33,3%), a także poprawa 

stanu dróg i chodników oraz budowa ścieżek rowerowych (31,1%). Następne w kolejności 
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i regionalnej (20,9%). Pozostałe pożądane efekty rewitalizacji wskazywane były przez mniej 

niż 20% badanych. Ich pełne zestawienie zostało przedstawione na poniższym wykresie. 

Wykres 11 Efekty, jakie zdaniem respondentów powinny zostać osiągnięte w procesie rewitalizacji 
wskazanych przez nich obszarów 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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2.5. Istotność problemu rewitalizacji 

Kolejną kwestią, o jaką zapytano respondentów była istotność problemu rewitalizacji – czy jest 

ona ważna dla miasta oraz dla respondenta osobiście. 

Pierwsze spośród tych dwóch pytań dotyczyło tego, czy problem rewitalizacji jest ważny dla 

miasta. Zdecydowana większość respondentów (92,7%) uważa, że problem ten jest dla Jawora 

ważny. Tylko 1,5% badanych było przeciwnego zdania, natomiast pozostałe 5,8% stwierdziło, że nie 

ma zdania na ten temat. 

Analiza dwóch kolejnych wykresów, na których przedstawiony został rozkład odpowiedzi na to 

pytanie ze względu na płeć i wiek, wskazuje zbliżone wyniki mężczyzn i kobiet. Podobnie się ma 

kwestia podrównania wieku odpowiadających. W związku z tym faktem nie można wskazywać, jakoby 

wiek, czy płeć miały wpływ na to, czy problem rewitalizacji jest ważny dla miasta wg danej kategorii 

respondentów. 

Wykres 12 Czy uważa Pan(i) że problem rewitalizacji jest ważny dla Miasta? 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 13 Czy uważa Pan(i) że problem rewitalizacji jest ważny dla Miasta? - Podział ze względu 
na płeć 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Wykres 14 Czy uważa Pan(i) że problem rewitalizacji jest ważny dla Miasta? - Podział ze względu 
na wiek 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Drugie pytanie odnoszące się do kwestii istotności problemu rewitalizacji dotyczyło tego, 

czy jest on ważny dla respondenta osobiście. W tym przypadku ponad cztery piąte mieszkańców 

(83,6%) wskazało, że jest on ważny dla nich osobiście, a 4,5% było przeciwnego zdania. 

Pozostałe 11,9% nie ma zdania na ten temat. 

Analiza dwóch kolejnych wykresów, na których przedstawiony został rozkład odpowiedzi na to 

pytanie ze względu na płeć i wiek, wskazuje, że problem rewitalizacji jest dużo bardziej osobiście 

ważny dla mężczyzn (89,7%) niż dla kobiet (79,9%). Zauważa się również, że jest on najistotniejszy 

dla respondentów najmłodszych, w wieku 18-24 lata, a także dla tych w średnim wieku, 

pomiędzy 45 a 64 rokiem życia. 

Wykres 15 Czy problem rewitalizacji jest dla Pana(i) ważny osobiście? 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,6% 

4,5% 

11,9% 

tak 

nie 

nie wiem 



 

26 | S t r o n a  
 

Bogate dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Miasta Jawora platformą współpracy, integracji i komunikacji 
z mieszkańcami obszaru rewitalizacji.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Wykres 16 Czy problem rewitalizacji jest dla Pana(i) ważny osobiście? - Podział ze względu na płeć 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Wykres 17 Czy problem rewitalizacji jest dla Pana(i) ważny osobiście? - Podział ze względu na wiek 

 
Źródło: Opracowanie własne.  
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3. Kluczowe wnioski 

W badaniu wzięły udział 542 osoby – dorośli mieszkańcy Jawora. Jako obszar, który wymaga 

rewitalizacji, największa ich grupa wskazała letni basen odkryty znajdujący się w Parku Miejskim oraz 

określenie „basen” bez sprecyzowania, czy chodzi o basen kryty, czy też odkryty. Często 

wskazywanymi obszarami były również: Zamek Piastowski, Rynek i jego najbliższa okolica, dworzec 

PKP i jego okolica, stare miasto oraz kamienice w jego obrębie, Park Miejski oraz Jawornik. 

Ponad połowa badanych, wskazując obszar priorytetowy pod względem rewitalizacji, podała 

swoje miejsce zamieszkania. Oprócz tego dla jednej trzeciej jest to też miejsce wypoczynku i rekreacji, 

a dla co dziesiątego miejsce pracy. Swój związek z obszarem jako klient wskazało 6,5% mieszkańców, 

a 2,6% prowadzi tam działalność gospodarczą. Część mieszkańców podała też, że wskazany obszar 

jest centrum i wizytówką miasta. 

Zdaniem badanych na wskazanych obszarach rewitalizacji występuje największe zagrożenie 

niskim poziomem samoorganizacji społecznej i współpracy między mieszkańcami a władzami 

publicznymi oraz bezrobociem. Stosunkowo najniższe jest natomiast zagrożenie niskim poziomem 

wykształcenia społeczności. 

Na obszarach tych najwyższe oceny uzyskuje stan i dostępność infrastruktury sieciowej oraz 

stan środowiska naturalnego. Relatywnie dobrze oceniono także w kolejności: stan i dostępność 

infrastruktury społecznej, zagrożenia naturalne, jakość i dostępność oferty wychowania 

przedszkolnego/żłobkowego, a także jakość i dostępność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i 

sportowych. Zaznaczyć należy, że oprócz stanu i dostępności infrastruktury sieciowej, wszystkie 

elementy uzyskały przewagę ocen negatywnych nad pozytywnymi. 

Zdecydowanie najczęściej wskazywanym elementem, jaki powinien zostać osiągnięty w 

procesie rewitalizacji jest tworzenie przestrzeni do wypoczynku i rekreacji, a także poprawa stanu dróg 

i chodników oraz budowa ścieżek rowerowych. Następne w kolejności były: przyciągnięcie inwestorów, 

rozwój malej i średniej przedsiębiorczości, remonty i renowacje budynków oraz polepszenie 

komunikacji zarówno miejskiej jak i regionalnej. 

Zdecydowana większość respondentów (92,7%) uważa, że problem rewitalizacji jest ważny 

dla miasta. Tylko 1,5% badanych było przeciwnego zdania, natomiast pozostałe 5,8% stwierdziło, że 

nie ma zdania na ten temat. W przypadku pytania o to, czy problem rewitalizacji jest natomiast ważny 

dla respondenta osobiście, również zdecydowana większość (83,6%) odpowiedziała twierdząco. 4,5% 

było przeciwnego zdania, a pozostałe 11,9% nie ma zdania na ten temat. Zauważa się przy tym, że 

problem rewitalizacji jest bardziej osobiście ważny dla mężczyzn niż dla kobiet, jak również, że jest on 

najistotniejszy dla respondentów najmłodszych, w wieku 18-24 lata, a także dla tych w średnim wieku, 

pomiędzy 45 a 65 rokiem życia. 
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Załącznik nr 1 – Narzędzie badawcze 

Szanowni Państwo, 

Pragniemy poznać Państwa opinię na temat rewitalizacji terenów w Jaworze. 

Informacja uzyskana dzięki Państwa informacjom umożliwi nam opracowanie programu rewitalizacji i pozwoli na 

podjęcie działań Miasta i jego partnerów o pozyskanie europejskich funduszy na realizację projektów. Celem 

rewitalizacji jest poprawa zdegradowanych obszarów Miasta, powiązana z ich aktywizacją społeczną. Badanie jest 

anonimowe, a wyniki posłużą jedynie do opracowania lokalnego programu rewitalizacji. 

Rewitalizacja - działanie skupione na zdegradowanym obiekcie, którego celem jest znalezienie dla niego 

nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt, obszar staje się wartościowy i funkcjonalny. 

Rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim stworzenia odpowiednich warunków do 

poprawy warunków życia społeczności lokalnej, znajdującej się na rewitalizowanym obszarze.  

I. Proszę wskazać, który obszar Miasta Pana(i) zdaniem powinien być poddany procesowi rewitalizacji (można 

wskazać kilka terenów).  

             ……… 

 ……. 

 ………… 

 ………… 

……………………...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................……………………………………………….. 

II. Proszę podać jeden teren, który Pana(i) zdaniem powinien być poddany rewitalizacji w pierwszej kolejności. 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

III. Proszę podać Pana(i) związek z terenem wskazanym jako priorytetowy pod kątem rewitalizacji (można 

wskazać kilka odpowiedzi). 

 miejsce zamieszkania 

 miejsce pracy 

 miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

 klient 

 miejsce rekreacji, wypoczynku 

 inne (jakie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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IV. Które z negatywnych zjawisk społecznych  Pana(i) zdaniem występują na wybranym przez Pana(ią) 

obszarze? 

Lp. Wyszczególnienie 
Brak 

problemu 

Niskie 
zagrożenie 
problemem 

Średnie 
zagrożenie 
problemem 

Wysokie 
zagrożenie 
problemem 

1. Bezrobocie     

2. Ubóstwo      

3. Przestępczość     

4.  
Niski poziom wykształcenia społeczności /i lub 
niski poziom edukacji  

    

5.  
Niski poziom samoorganizacji społecznej  
i współpracy między mieszkańcami   
a władzami publicznymi. 

    

6. 
Niski poziom uczestnictwa społeczności  
w życiu kulturalnym  

    

7. Wykluczenie społeczne osób starszych      

 

V. Proszę ocenić wymienione elementy związane z jakością życia na wskazanym przez Pana(nią) obszarze 

rewitalizacji.   

Lp. Wyszczególnienie  Niska Średnia  Wysoka  

1. Aktywność gospodarcza obszaru    

2. Poziom indywidualnej przedsiębiorczości     

3. Stan środowiska     

4. Zagrożenia naturalne (np. powodziowe)    

5. 
Zagrożenia dla zdrowia ludzi (np. wskutek 
uciążliwego sąsiedztwa terenów 
przemysłowych, ruchu pojazdów) 

   

6.  
Stan i dostępność infrastruktury społecznej 
(place zabaw, tereny rekreacyjne, ścieżki 
rowerowe, etc.) 

   

7. 
Stan i dostępność infrastruktury sieciowej, 
w tym kanalizacji, wodociągów, gazu 

   

8. Jakość i dostępność komunikacji publicznej     

9.  
Jakość i dostępność oferty edukacji  
i wychowania przedszkolnego/żłobkóa)w 

   

10. 
Jakość i dostępność ośrodków kulturalno-
rekreacyjnych i sportowych. 

   

11. Estetyka otoczenia     

12.  
Dostępność i stan terenów zielonych oraz 
wypoczynku i rekreacji. 

   

13.  Stan techniczny obiektów budowalnych    

 

VI. Jakie Pani/Pana zdaniem efekty powinny zostać osiągnięte w procesie rewitalizacji wskazanych przez 

Panią/Pana obszarów  Miasta? (Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

a) aktywizacja gospodarcza obszaru 
b) przyciągnięcie inwestorów 
c) rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 
d) stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej 
e) ochrona środowiska 
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f) poprawa stanu dróg i chodników oraz budowa ścieżek rowerowych 
g) podniesienie dostępności do komunalnych usług sieciowych (kanalizacja, woda, gaz) 
h) stworzenie przestrzeni dla działań kulturalnych, artystycznych i społecznych 
i) tworzenie przestrzeni do wypoczynku i rekreacji  
j) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
k) polepszenie komunikacji zarówno miejskiej, jak i regionalnej 
l) wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców 
m) przeciwdziałanie problemom społecznym  
n) włączenie społeczne osób starszych 
o) zatrzymanie w mieście ludzi młodych, w tym osób z wyższym wykształceniem 
p) odnowa zabytków w mieście 
q) zwiększenie ilości i poprawa jakości mieszkań 
r) remonty i renowacje budynków 

VII. Czy uważa Pan(i) że problem rewitalizacji jest ważny dla Pana(i) Miasta?  

Tak          Nie         Nie mam zdania   

VIII. Czy problem rewitalizacji jest dla Pana(i) ważny osobiście? 

Tak          Nie         Nie mam zdania   

METRYCZKA 

1. Płeć 

a) Mężczyzna 

b) Kobieta 

 

2. Wiek 

a) 18-24 

b) 25-34 

c) 35-44 

d) 45-54 

e) 55-64 

f) Powyżej 65 lat 

 

3. Wykształcenie 

a) Podstawowe (i gimnazjalne) 

b) Zawodowe 

c) Średnie 

d) Wyższe (I i II stopnia) 

 

4. Miejsce zamieszkania 

………………………………………… 
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