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I. Metodyka przeprowadzania badań
1. Cel i załoŜenia przeprowadzenia badania
Badanie ankietowe zostało zaplanowane i przeprowadzenie w ramach opracowania
Strategii Rozwoju Miasta Rudy Śląska na lata 2014-2030.
Ankieta była skierowana do mieszkańców Rudy Śląskiej. Jej głównym celem badania było
zebranie opinii mieszkańców Rudy Śląskiej na temat jakości Ŝycia w mieście oraz
o kierunkach rozwoju miasta w przyszłości.
2. Narzędzia badawcze, i analiza danych
Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety, stanowiącego załącznik do
niniejszego raportu, opracowanego przy współpracy ekspertów Zamawiającego - Urzędu
Miasta Ruda Śląska oraz Wykonawcy – ResPublic sp. z o.o.
W ankiecie zamieszczono łącznie 17 pytań. Dziesięć z zamieszczony dotyczyły
następujących kwestii:
1. Odczuć dotyczących zamieszkania w Rudzie Śląskiej,
2. Opinii na temat działań miasta w wybranych obszarach,
3. Obszarów wymagających najpilniejszej poprawy,
4. Centrum miasta Ruda Śląska,
5. Miasta na Śląsku, w którym docelowo chcieliby mieszkać respondenci,
6. Opinii na temat Miasta w kwestiach „najbardziej/najmniej podoba mi się
w Rudzie Śląskiej” oraz „Chciałabym / chciałbym, Ŝeby Ruda Śląska”, a takŜe
celów wyjazdów do miast sąsiednich,
7. Opinii dotyczącej czy Ruda Śląska to dobre miejsce do zamieszkania,
8. Przyszłości mieszkańców w Rudzie Śląskiej,
9. Przyszłości dzieci mieszkańców w Rudzie Śląskiej,
10. Opinii na temat jakim miastem w przyszłości powinna być Ruda Śląska.
Siedem kolejnych pytań słuŜyło identyfikacji badanej zbiorowości pod względem
istotnych cech społeczno-demograficznych (metryczka).

3. Organizacja badania
Przyjęto cztery sposoby zbierania wypełnionych kwestionariuszy ankietowych:
1. Ogólnodostępny kwestionariusz ankiety on-line na portalu CyfrowaDemokracja.pl
(ankieta internetowa).
2. Ogólnodostępna ankieta papierowa, dystrybuowana przez Urząd Miasta Ruda
Śląska, (ankieta rozdawana). Ankiety dostępne były w Urzędzie Miasta Ruda
Śląska, placówkach oświatowych, filach Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej, Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji, spółkach z udziałem kapitałowym miasta, rejonach eksploatacji
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, parafiach.
3. Ankieta prasowa opublikowana w bezpłatnym tygodniku Wiadomości Rudzkie.
4. Za pośrednictwem ankieterów (wywiad kwestionariuszowy).

Przed i podczas trwania badania przeprowadzono kampanię informacyjną w lokalnych
mediach (na stronie internetowej Miasta, portalach internetowych, stacjach radiowych,
Sfera TV, Wiadomościach Rudzkich), za pomocą plakatów oraz ogłoszeń w parafiach.
Za pomocą ww. metod w badaniu wzięło udział łącznie 4630 respondentów, w tym:
- 1219 odpowiedzi udzielono za pomocą ankiety internetowej,
- 3136 ankiet papierowych,
- 245 wywiadów kwestionariuszowych.

II. Wyniki badań
1. Wyniki z badania ankietowego
Pytanie 1: Jak mieszka się Pani / Panu w Rudzie Śląskiej?
Wykres 1. Jak mieszka się Pani / Panu w Rudzie Śląskiej?

W pierwszym pytaniu respondentów zapytano, jak mieszka się im w Rudzie Śląskiej.
Na pytanie odpowiedziało 4491 osób biorących udział w badaniu, tj. 97,00% wszystkich
badanych. Odpowiedzi udzielone na to pytanie pokazują, iŜ większości mieszkańców
mieszka się w Rudzie Śląskiej bardzo dobrze lub dobrze, łącznie 58,43 % udzielonych
odpowiedzi. Najwięcej respondentów wskazywało, iŜ w Rudzie Śląskiej mieszka się im
dobrze – 2168 wskazań, tj. 48,27% wskazań, 456 respondentów wskazało, iŜ w Rudzie
Śląskiej mieszka się im bardzo dobrze (10,15%)
Bardzo duŜo respondentów wskazało, iŜ w Rudzie Śląskiej mieszka się im średnio, 1580
odpowiedzi, tj. 35,18%.
Bardzo mało respondentów wskazało, iŜ mieszka się w Rudzie Śląskiej źle – 219
wskazania, tj. 4,88%, bądź bardzo źle – 68 odpowiedzi, tj. 1,51%.

Wykres 2. Jak mieszka się Pani / Panu w Rudzie Śląskiej? – procentowa struktura
odpowiedzi wg poszczególnych dzielnic

Tabela 1. Jak mieszka się Pani / Panu w Rudzie Śląskiej? – procentowa struktura
odpowiedzi wg poszczególnych dzielnic
Ocena
Obszar
Bielszowice
Bykowina
Chebzie
Czarny Las
Godula
Halemba
Kochłowice
Nowy Bytom
Orzegów
Ruda
Wirek
Brak wskazania dzielnicy

bardzo
dobrze
7,61%
9,29%
11,11%
12,40%
11,03%
13,72%
9,27%
9,88%
7,14%
12,32%
6,59%
12,22%

dobrze
10,14%
48,04%
44,44%
52,89%
50,13%
52,19%
43,77%
49,88%
52,55%
46,13%
46,70%
45,56%

średnio
39,86%
36,14%
36,11%
32,23%
32,58%
29,42%
41,85%
31,60%
32,14%
33,98%
41,12%
32,22%

źle
30,07%
5,22%
5,56%
1,65%
5,76%
3,82%
4,15%
6,91%
5,10%
5,63%
4,01%
4,44%

bardzo źle
12,32%
1,31%
2,78%
0,83%
0,50%
0,85%
0,96%
1,73%
3,06%
1,94%
1,58%
5,56%

Analiza odpowiedzi na pytanie nr 1 pod kątem dzielnicy zamieszkiwanej przez
respondenta, wskazała, iŜ „najlepiej” w Rudzie Śląskiej mieszka się mieszkańcom

dzielnicy Halemba. Odpowiedzi „dobrze” lub „bardzo dobrze” wskazało aŜ 65,91%
wszystkich ankietowanych z tej dzielnicy.
Równie bardzo wysoko poziom zadowolenia z mieszkania w Rudzie Śląskiej ocenili
mieszkańcy dzielnicy Czarny Las oraz Godula. Odpowiednio 65,29% i 61.15%
mieszkańców biorących udział w ankiecie wskazało, iŜ mieszka się im dobrze lub bardzo
dobrze w Rudzie Śląskiej.
Odpowiedzi respondentów wskazujące, iŜ mieszka się im dobrze lub bardzo dobrze
w Mieście, z pozostałych 7 dzielnic kształtowały się następująco:
 Nowy Bytom – 59,75% ankietowanych z dzielnicy,
 Orzegów – 59,69% ankietowanych z dzielnicy,
 Ruda - 58,45% ankietowanych z dzielnicy,
 Bykowina - 57,33% ankietowanych z dzielnicy,
 Chebzie – 55,56% ankietowanych z dzielnicy,
 Wirek – 53,30% ankietowanych z dzielnicy,
 Kochłowice - 53,04% ankietowanych z dzielnicy.
Respondenci, którzy nie wskazali „swojej dzielnicy” równieŜ orzekli, iŜ w Rudzie Śląskiej
mieszka się im dobrze lub bardzo dobrze. Wartości te „odhaczyło” łącznie 57,78% grup
ww. ankietowanych.
Zdecydowanie najniŜsze odpowiedzi na pytanie: Jak mieszka się Pani / Panu w Rudzie
Śląskiej? udzielili mieszkańcy dzielnicy Bielszowice. Zaledwie 17,75% mieszkańców
wskazało, iŜ mieszka się im dobrze lub bardzo dobrze w Rudzie Śląskiej. Natomiast, aŜ
42,39% ankietowanych z dzielnicy wskazało, iŜ w Rudzie Śląskiej mieszka się im źle lub
bardzo źle.
Pytanie 2: Proszę wyrazić swoją opinię na temat następujących obszarów działania
miasta:
 stan dróg,
 stan chodników,
 jakość edukacji,
 dostęp do Ŝłobków,
 dostęp do przedszkoli,
 infrastruktura sportowa (baseny, boiska itp.),
 jakość oferty kulturalnej,
 bezpieczeństwo mieszkańców,
 jakość komunikacji miejskiej,
 parki, zieleńce, tereny rekreacyjne,
 estetyka i czystość w mieście,
 moŜliwość znalezienia mieszkania w mieście,
 moŜliwości znalezienia pracy w mieście,
 dostęp do słuŜby zdrowia,
 pomoc dla osób niepełnosprawnych,
 pomoc i opieka nad osobami starszymi,
 sieć placówek handlowych.

Wykres 3. Ocena wybranych obszarów

Tabela 2. Ocena wybranych obszarów
Ocena
Obszar
stan dróg
stan chodników
jakość edukacji
dostęp do Ŝłobków
dostęp do przedszkoli
infrastruktura sportowa
(baseny, boiska itp.)
jakość oferty kulturalnej
bezpieczeństwo
mieszkańców
jakość komunikacji
miejskiej
parki, zieleńce, tereny
rekreacyjne
estetyka i czystość w
mieście
moŜliwość znalezienia
mieszkania w mieście
moŜliwości znalezienia
pracy w mieście
dostęp do słuŜby zdrowia
pomoc dla osób
niepełnosprawnych
pomoc i opieka nad
osobami starszymi
sieć placówek
handlowych

bardzo
dobrze

dobrze średnio

źle

bardzo
źle

Łączna
Brak
liczba
odpowiedzi
odpowiedzi
4608
22
4605
25
4525
105
4270
360
4403
227

74
56
269
47
127

431
1035
2191
468
1063

2033
2271
1632
1432
1607

1550
990
302
1536
1103

520
253
131
787
503

474
199

1704
1282

1543
2031

628
791

216
246

4565
4549

65
81

82

1135

2210

852

282

4561

69

154

1498

1767

736

378

4533

97

142

858

1809

1251

518

4578

52

45

697

2085

1261

474

4562

68

70

514

1448

1400

1021

4453

177

39
99

209
873

1241
1805

1736
1217

1290
577

4515
4571

115
59

94

681

2083

1052

399

4309

321

83

648

2100

1089

362

4282

348

1378

2071

818

191

85

4543

87

Mieszkańcy w drugim pytaniu wyraŜali swoją opinię na temat 17 wskazanych obszarów.
NajwyŜej spośród wymienionych obszarów mieszkańcy Rudy Śląskiej ocenili sieć
placówek handlowych, łączna liczba wskazań, w kryterium bardzo dobrze lub dobrze,
wyniosła 75,92% wszystkich odpowiedzi udzielonych na ten obszar. Natomiast tylko
6,08% mieszkańców wskazało, iŜ oceniają ten obszar źle lub bardzo źle. . Znamienne
jest, Ŝe Ŝaden inny badany obszar nie miał dominujących pozytywnych ocen badanych.
Kolejnymi najwyŜej ocenianymi obszarami były jakość edukacji oraz infrastruktura
sportowa (baseny, boiska itp.), dobrze lub bardzo dobrze te obszary oceniło
odpowiednio 54,36% i 47,71% oceniających te obszary.
NajniŜej, większość wskazań źle lub bardzo źle, spośród podanych obszarów respondenci
ocenili moŜliwości znalezienia pracy w mieście – 67,01% wszystkich odpowiedzi
udzielonych na pytanie. RównieŜ bardzo nisko respondenci ocenili dostęp do Ŝłobków,
łącznie – 54,40% wskazań źle lub bardzo źle oraz moŜliwość znalezienia mieszkania
w mieście – 54,37% wskazań źle lub bardzo źle, a takŜe stan dróg – łącznie 44,92%
odpowiedzi źle lub bardzo źle ze wszystkich udzielonych na ten obszar

Pozostałe obszary respondenci oceniali średnio, liczba wskazań tego kryterium wahała
się od ok. 36% do blisko 50%.
Pytanie 3: Z wyŜej wymienionych obszarów proszę wybrać 3 obszary wymagające
najpilniejszej poprawy
W pytaniu nr 3 respondenci wybierali spośród wcześniej wymienionych 17 obszarów,
3 obszary wymagające najpilniejszej poprawy. Wyniki obrazuje wykres poniŜej.
Wykres 4. Obszary wymagające najpilniejszej poprawy

Najczęściej respondenci wskazywali, iŜ obszarem wymagającym najpilniejszej poprawy
jest stan dróg – 1969 wskazań. Liczba wskazań dla tego obszaru nie jest zaskoczeniem,
gdyŜ 44,92% respondentów w pytaniu nr 2 oceniło stan dróg w mieście jako zły bądź
bardzo zły.
Kolejnym najczęściej wskazywanym obszarem, który wymaga najpilniejszej poprawy wg
mieszkańców jest moŜliwość znalezienia w mieście pracy – 1737 wskazań.

Na bardzo podobnym poziomie respondenci ocenili, iŜ obszary, które wymagają
najpilniejszej poprawy to:
 dostęp do słuŜby zdrowia -1060 wskazań,
 parki, zieleńce, tereny rekreacyjne – 1040 wskazań,
 moŜliwość znalezienia mieszkania w mieście – 1036 wskazań.
Najmniej respondentów wskazało, iŜ obszarami wymagającymi najpilniejszej poprawy
są:
 sieć placówek handlowych – 92 wskazania,
 pomoc i opieka nad osobami starszymi – 250 wskazań,
 pomoc dla osób niepełnosprawnych – 289 wskazań,
 jakość edukacji – 305 wskazań.
O ile mała liczba wskazań na obszary sieć placówek handlowych oraz jakość edukacji
w oczywisty sposób koreluje z odpowiedziami na pytanie nr 2, to zaskoczeniem jest
mała liczba wskazań na obszary pomoc i opieka nad osobami starszymi oraz pomoc dla
osób niepełnosprawnych. Źle lub bardzo źle obszary te oceniło odpowiednio 33,67%
i 33,89% ankietowanych.
Pytanie 4: Gdzie Pani / Pana zdaniem znajduje się centrum Rudy Śląskiej?
Wykres 5. Procent odpowiedzi na pytanie gdzie znajduje się centrum Rudy Śląskiej?

Tabela 3. Procent odpowiedzi na pytanie gdzie znajduje się centrum Rudy Śląskiej?
Miejsce gdzie znajduje się centrum
% odpowiedzi wszystkich respondentów
Nowy Bytom
64
Wirek
15
Brak wskazania centrum
8
Inne
13

Na pytanie nr 4: Gdzie Pani / Pana zdaniem znajduje się centrum Rudy Śląskiej?
odpowiedziało 4174 respondentów biorących udział ankiecie.
Jako centrum najwięcej ankietowanych odpowiedziało, iŜ centrum Rudy Śląskiej
znajduje się w dzielnicy Nowy Bytom. Bardzo często respondenci wskazywali, iŜ jest to
Plac Jana Pawła II.
Drugą pod względem częstotliwości odpowiedzią, około 15%, było wskazanie, iŜ centrum
znajduje się w dzielnicy Wirek. Respondenci bardzo często wskazywali Centrum
Handlowe Plaza.
Około 8% udzielających odpowiedzi na pytanie wskazało, iŜ w mieście nie ma bądź nie
potrafią wskazać, gdzie takie centrum się znajduje. Jako przykład mogą posłuŜyć
odpowiedź respondentów:
 „Wiem, Ŝe sprawy urzędowe załatwiam w urzędach w Nowym Bytomiu, a na
zakupy mogę jechać na Wirek, czy do tesco na Czarnym Lesie i innych mniejszych
marketów w mieście. Nie potrzebuję do tego definicji "centrum". Nie uwaŜam,
Ŝeby coś takiego jak ściśle zdefiniowany obszar określany jako "centrum" było
nieodzownym elementem miasta.”
 „UwaŜam, Ŝe Ruda Śląska nie posiada "centrum miasta"
 „nie ma prawdziwego centrum”
 „nie ma takiego w ogóle”
 „brak wyraźnego centrum”
 „to Ruda ma centrum?”
 „nigdzie! brakuje takiego miejsca”
 „Nie ma centrum Rudy Śląskiej - dla mnie Nowy Bytom wcale nie jest centrum
miasta to , Ŝe znajduje się w tej dzielnicy Urząd Miasta nie świadczy o centrum”
Cześć respondentów wskazała, iŜ kaŜda dzielnica stanowi oddzielny organizm, w którym
znajduje się osobne centrum. Jako przykład poniŜej znajdują się niektóre z wypowiedzi
na ten temat:
 „kaŜda dzielnica ma "swoje" centrum”,
 „kaŜda dzielnica ma swoje własne centrum. Nie ma jednego dla całego miasta
moim zdaniem”
 „W naszym mieście z powodu podziału na dzielnice trudno wyodrębnić centrum.
W kaŜdej dzielnicy znajduje się coś co w centrum kultury powinno się
znajdować.”
Część ankietowanych wskazywała , Ŝe w Rudzie Śląskiej znajdują się dwa centra
jednocześnie:
 usługowe w dzielnicy Wirek,
 administracyjne w dzielnicy Nowy Bytom.

Wykres 6. Procent odpowiedzi na pytanie gdzie znajduje się centrum Rudy Śląskiej?
w podziale na respondentów z poszczególnych dzielnic.

Tabela 4. Procent odpowiedzi na pytanie gdzie znajduje się centrum Rudy Śląskiej?
w podziale na respondentów z poszczególnych dzielnic.

Dzielnica respondenta

Bielszowice

Bykowina

Chebzie
Czarny Las

Centrum miasta wskazane
przez respondentów
Nowy Bytom
Wirek
Inne
Brak wskazania centrum
Nowy Bytom
Wirek
Inne
Brak wskazania centrum
Nowy Bytom
Wirek
Inne
Brak wskazania centrum
Nowy Bytom
Wirek
Inne

% odpowiedzi wszystkich
respondentów udzielających
odpowiedzi
54
21
16
9
65
13
13
9
70
16
14
0
70
12
11

Dzielnica respondenta

Godula

Halemba

Kochłowice

Nowy Bytom

Orzegów

Ruda

Wirek

Brak wskazania dzielnicy

Centrum miasta wskazane
przez respondentów
Brak wskazania
Nowy Bytom
Wirek
Inne
Brak wskazania
Nowy Bytom
Wirek
Inne
Brak wskazania
Nowy Bytom
Wirek
Inne
Brak wskazania
Nowy Bytom
Wirek
Inne
Brak wskazania
Nowy Bytom
Wirek
Inne
Brak wskazania
Nowy Bytom
Wirek
Inne
Brak wskazania
Nowy Bytom
Wirek
Inne
Brak wskazania
Nowy Bytom
Wirek
Inne
Brak wskazania

centrum

centrum

centrum

centrum

centrum

centrum

centrum

centrum

centrum

% odpowiedzi wszystkich
respondentów udzielających
odpowiedzi
7
71
7
14
8
57
12
20
11
56
13
20
11
86
3
9
2
66
8
16
10
63
8
20
9
60
24
10
6
66
7
19
8

Analiza odpowiedzi na pytanie Gdzie Pani / Pana zdaniem znajduje się centrum Rudy
Śląskiej? wg respondentów z poszczególnych dzielnic pokazała, iŜ wszyscy najczęściej
jako centrum wskazywali dzielnicę Nowy Bytom. Odsetek wskazań wahał się od 54,
w dzielnicy Bielszowice, do 86 w dzielnicy Nowy Bytom.
Wskazania dzielnicy Wirek jako centrum miasta w poszczególnych wahały się od 3%
w dzielnicy Nowy Bytom do 24% w dzielnicy Wirek.
Centrum jako inne miejsce niŜ dzielnice Nowy Bytom i Wirek wskazywało od 9% do 20%
respondentów z poszczególnych dzielnic. Najczęściej inne miejsca pojawiały się
w odpowiedziach ankietowanych z dzielnic Halemba, Kochłowice i Ruda. Najrzadziej
odpowiedzi te pojawiały się wśród mieszkańców Nowy Bytom i Wirek.

Pytanie 5: Gdyby mogła Pani/ mógł Pan wybierać, w którym mieście na Śląsku
chciałaby Pani / chciałby Pan mieszkać?
Wykres 7. Procent odpowiedzi na pytanie w jakim mieście na Śląsku chcieliby mieszkać
respondenci

Tabela 5. Procent odpowiedzi na pytanie w jakim mieście na Śląsku chcieliby mieszkać
respondenci
Miasto, w którym chcieliby mieszkać % odpowiedzi wszystkich respondentów
respondenci
Ruda Śląska
40
Katowice
14
Gliwice
6
Chorzów
6
Mikołów
6
Inne
28

Na pytanie, w którym mieście na Śląsku chcieliby mieszkać respondenci odpowiedziało
3946 respondentów biorących udział badaniu. Około 40% ankietowanych wskazało Rudę
Śląską bądź jej dzielnice jako miejsce, w którym chcieliby mieszkać. Bardzo często
pojawiały się następujące odpowiedzi:
 „tu się urodziłem”,
 „to jest moje miejsce”,
 „Jako patriota lokalny to oczywiście w Rudzie Śląskiej, ale miasto wymaga wielu
zmian. W ostatnim dziesięcioleciu wiele sie zmieniło, ale nie moŜna na tym
poprzestać.”,

„TYLKO RUDA ŚLĄSKA -MIASTO, KTÓRE DAŁO MI SZKOŁĘ, PRACĘ W KOPALNI
A OBECNIE GODNĄ EMERYTURĘ. GDZIE URODZIŁA SIĘ MOJA CÓRKA, MOJA
WNUCZKA, GDZIE MAM PRZYJACIÓŁ I DOBRZE MI SIĘ śYJE.”.
Świadczy to o bardzo duŜej toŜsamości mieszkańców z miastem.
Blisko 14% wskazało, iŜ miejscem, w którym chcieliby mieszkać są Katowice. Nieznacznie
rzadziej w wypowiedziach pojawiały się Gliwice, Chorzów oraz Mikołów – ok. 6%
wskazań.


Wykres 8. Procent odpowiedzi na pytanie w jakim mieście na Śląsku chcieliby mieszkać
respondenci z poszczególnych dzielnic

Tabela 6. Procent odpowiedzi na pytanie w jakim mieście na Śląsku chcieliby mieszkać
respondenci z poszczególnych dzielnic

Dzielnica respondenta

Bielszowice

Miasto, w którym chcieliby
mieszkać respondenci
Ruda Śląska
Katowice
Gliwice
Chorzów
Mikołów
Inne
Ruda Śląska

% odpowiedzi wszystkich
respondentów udzielających
odpowiedzi
31
15
10
4
6
34
30

Dzielnica respondenta
Bykowina

Chebzie

Czarny Las

Godula

Halemba

Kochłowice

Nowy Bytom

Orzegów

Miasto, w którym chcieliby
mieszkać respondenci
Katowice
Gliwice
Chorzów
Mikołów
Inne
Ruda Śląska
Katowice
Gliwice
Chorzów
Mikołów
Inne
Ruda Śląska
Katowice
Gliwice
Chorzów
Mikołów
Inne
Ruda Śląska
Katowice
Gliwice
Chorzów
Mikołów
Inne
Ruda Śląska
Katowice
Gliwice
Chorzów
Mikołów
Inne
Ruda Śląska
Katowice
Gliwice
Chorzów
Mikołów
Inne
Ruda Śląska
Katowice
Gliwice
Chorzów
Mikołów
Inne
Ruda Śląska
Katowice
Gliwice

% odpowiedzi wszystkich
respondentów udzielających
odpowiedzi
14
9
9
6
32
33
11
8
11
5
32
54
12
7
5
4
18
44
16
6
4
3
27
44
15
4
3
8
26
36
15
5
9
5
30
41
14
5
6
4
30
36
19
6

Dzielnica respondenta

Ruda

Wirek

Brak wskazania dzielnicy

Miasto, w którym chcieliby
mieszkać respondenci
Chorzów
Mikołów
Inne
Ruda Śląska
Katowice
Gliwice
Chorzów
Mikołów
Inne
Ruda Śląska
Katowice
Gliwice
Chorzów
Mikołów
Inne
Ruda Śląska
Katowice
Gliwice
Chorzów
Mikołów
Inne

% odpowiedzi wszystkich
respondentów udzielających
odpowiedzi
4
2
33
36
19
6
5
4
30
36
15
6
6
7
30
47
11
3
4
4
31

Najczęściej, 54% wszystkich odpowiedzi udzielonych przez respondentów z dzielnicy,
Rudę Śląską jako miasto, w którym chcieliby mieszkać wskazywali mieszkańcy dzielnicy
Czarny Las.
Bardzo często, 47% odpowiedzi, Rudę Śląską wskazywali respondenci, którzy nie
zaznaczyli dzielnicy, w której mieszkają.
Najrzadziej, tj. 30 i 31% wskazań, Rudę Śląską jako miasto na Śląsku, w którym chcieliby
mieszkać, wskazywali respondenci z Bielszowic i Bykowiny.
Katowice, jako docelowe miasto zamieszkania wskazywało od 11 do 19% respondentów
z poszczególnych dzielnic. Najczęściej czynili to mieszkańcy dzielnicy Orzegów i Ruda.

Pytanie 6: Proszę dokończyć zdania:
 W Rudzie Śląskiej najbardziej podoba mi się …
 Najmniej podoba mi się w Rudzie Śląskiej …
 Chciałabym / chciałbym, Ŝeby Ruda Śląska …
 Do sąsiednich miast jeŜdŜę w celu …
W ramach pytania 6-ego respondenci poproszeni byli o dokończenie 4 zdań.
Wykres 9. Obszary, które najbardziej podobają się mieszkańcom Rudy Śląskiej

Tabela 7. Obszary, które najbardziej podobają się mieszkańcom Rudy Śląskiej
Wskazany obszar
Obiekty usługowe, w tym handlowe, tereny
sportowe i rekreacyjne oraz lasy
Dobre rozwiązania komunikacyjne, autostrada,
DTŚ, połoŜenie Rudy Śląskiej
Kapitał ludzki, bezpieczeństwo
Inne

% wskazań
20
8
4
68

Zdanie pierwsze dokończyło łącznie 3390 ankietowanych.
Kończąc zdanie: W Rudzie Śląskiej najbardziej podoba mi się …, mieszkańcy zwracali
uwagę przede wszystkim na dostępność obiektów usługowych, w tym handlowych,
terenów sportowych i rekreacyjnych oraz lasów. Bardzo często wskazywane były baseny,
zwłaszcza Aquadrom:
 „trudno jednoznacznie wskazać co najbardziej mi się podoba. Jestem
pokoleniowym rudzianinem i mimo wielu wad i nieprawidłowości kocham to
miasto. Najbardziej zatem patrząc na swoje korzenie podoba mi się historia
mojego miasta zaś w aspekcie namacalnym w chwili obecnej jako obiekt
wskazuję Aquadrom”,



„trudno określić, tak niewiele jest takich miejsc. Są to tylko obszary zadbanych
terenów zielonych i terenów rekreacyjnych oczywiście tych zadbanych.”

Mieszkańcy równieŜ bardzo często wskazywali dobre rozwiązania komunikacyjne oraz
bliskość autostrady A4. WaŜne dla respondentów jest równieŜ połoŜenie Rudy Śląskiej
w centrum Aglomeracji Górnośląskiej:
 to, Ŝe ma bezpośredni dostęp do innych miast co ułatwia do nich dojazd
 nie wiem, trudno określić, mieszkam tu od urodzenia i nie jestem obiektywna :)
ale waŜne jest dobre połączenie z sąsiednimi miastami
Na uwagę zasługuje równieŜ fakt, iŜ mieszkańcy często wymieniali, Ŝe najbardziej
w Rudzie Śląskiej podobają się im ludzie oraz szeroko rozumiany kapitał ludzki
i społeczny. Analizując odpowiedzi udzielone przez respondentów moŜna zauwaŜyć,
iŜ mieszkańcy Rudy Śląskiej są bardzo przywiązani do swojego miasta oraz doceniają
działania władz miasta podejmowane w celu jego rozwoju:
 „tzw. ŚLĄSKOŚĆ ludzi tu zamieszkujących”,
 „Ŝe sa tu jeszcze przyzwoici ludzie”.
W drugim zdaniu respondenci proszeni byli o dokończenie zdania: Najmniej podoba mi
się w Rudzie Śląskiej … Zdanie dokończyło 3705 ankietowanych, biorących udział
w ankiecie.
Wykres 10. Obszary, które najbardziej nie podobają się mieszkańcom Rudy Śląskiej

Tabela 8. Obszary, które najbardziej nie podobają się mieszkańcom Rudy Śląskiej
Wskazany obszar
Nieporządek, czystość itp.
Poziom bezpieczeństwa
Stan dróg, komunikacja
Inne

% wskazań
14
12
10
64

Blisko 14% respondentów wskazało, iŜ najbardziej w Rudzie Śląskiej nie podoba im się
nieporządek, rozumiany jako stan utrzymania czystości miasta.
Na potwierdzenie prezentujmy najciekawsze wypowiedzi dotyczące estetyki w mieście:
 „podejście do ludzi, zniszczone parki oraz place zabaw mała ilość ścieŜek
rowerowych ograniczenie rekreacji wyłącznie do piłki noŜnej”,
 „dzikie wysypiska śmieci szczególnie wokół ogródków działkowych. UwaŜam,
Ŝe powinno się obciąŜyć kosztami wywozu właśnie WŁAŚCIECIELI ogródków
działkowych, bo przecieŜ nikt z bloków tam śmieci nie wynosi. Podaję przykład
ogródków przy osiedlu Królów na Bykowinie”.
Często w swoich wypowiedziach respondenci wskazywali równieŜ, iŜ nie podoba im się
głównie:
 poziom bezpieczeństwa
 stan infrastruktury drogowej oraz komunikacji.
Mieszkańcy bardzo obszernie wyjaśniali dlaczego te obszary im się nie podobają
w Mieście. Jako przykłady takich wyjaśnień mogą posłuŜyć poniŜsze wypowiedzi:
 pijaństwo na ulicach (łącznie ze skutkami, jak np. wulgarne zachowanie i język,
dewastacja otoczenia, defekacja w miejscach publicznych); późnym wieczorem
strach iść chodnikiem”,
 „Od strony bezpieczeństwa: mieszkając w wysokim bloku występują takie okresy
czasu, w których często odczuwa się naprawdę potęŜne tąpnięcia wywołane
eksploatacją górniczą. Czasami są one tak mocne, Ŝe moŜna mieć obawy
odnośnie bezpieczeństwa mieszkania na tym terenie. Od strony wizualnej: duŜa
ilość ocieplonych budynków zostaje pomalowana na bardzo niekorzystne
i nieodpowiednie kolory np. róŜowy czy Ŝółty. Wiem, Ŝe często są to budynki
naleŜące do wspólnot mieszkaniowych, ale naprawdę aŜ "kłuje w oczy" duŜy blok
mieszkalny pomalowany na róŜowo jakby to było przedszkole. Nie podobają mi
się równieŜ niszczejące budynki oraz ich otoczenie, które proszą się o remont.
Oczywiście szkody górnicze, w duŜej mierze mają wpływ na tak waŜną kwestię
dla mieszkańca jak stan budynków mieszkalnych czy dróg i chodników.”,
 „infrastruktura drogowa, "ślepe" ścieŜki rowerowe, nowe drogi, które juŜ są
z dziurami. Nie podoba mi się równieŜ brud w Rudzie Śląskiej - śmierdząca
Kochłówka i nielegalne wysypiska śmieci.”,
 „PROSZĘ PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ: nieudolna komunikacja miejska - miasto płaci
sporą składkę do KZK GOP, w zamian otrzymuje komunikację na bardzo niskim
poziomie: przewoźnicy nic nie robią sobie z wymagań taborowych, w efekcie
podróŜujemy często złomem. Największym jednak problemem to dublujące się
linie na wspólnych ciągach komunikacyjnych, np. 39 i 146 - ten pierwszy kursuje
co 35 minut, więc nie ma moŜliwości zsynchronizowania go z tym drugim.
Niestety nikomu nie chce się tego zmienić. Sytuacja taka trwa od lat, w zasadzie
odkąd pamiętam. Co więcej jest tu moim zdaniem pole do oszczędności,
poniewaŜ nie ma sensu, Ŝeby autobusy jeździły stadami, np. 155 i 982 od Goduli
do Halemby po tej samej trasie. Jestem przekonany, Ŝe gdyby pochylić się nad
tym tematem, moŜna by uatrakcyjnić KM w naszym mieście bez konieczności
zwiększania na nią wydatków. JeŜeli ktoś w UM jest zainteresowany tym
tematem, choćby po to, Ŝeby zgłosić swoje uwagi w KZK GOP słuŜę swoją
pomocą, oczywiście bezpłatną :) Komunikacją interesuję się od lat, tak więc
z chęcią wniósłbym swoje rady. (…)”

Kończąc zdanie nr 3 respondenci wyraŜali swoje opinie na temat jakim miastem wg nich
powinna być Ruda Śląska.
Na pytanie jakim: Chciałabym / chciałbym, Ŝeby Ruda Śląska … odpowiedziało łącznie
3076 ankietowanych, biorących udział ankiecie.
Wykres 11. Kategorie odpowiedzi na pytanie: Chciałabym/chciałbym, Ŝeby Ruda Śląska
…

Tabela 9. Kategorie odpowiedzi na pytanie: Chciałabym / chciałbym, Ŝeby Ruda Śląska …
Wskazany obszar
Estetyka, czystość
Przyjazność
dla
mieszkańców,
bezpieczne
Rozwój miasta
Innym

miasto

% wskazań
30
15
7
48

W opiniach wyraŜonych przez mieszkańców najczęściej pojawiał się aspekt dotyczący
czystości oraz estetyki. Blisko 30% mieszkańców poruszało tę kwestią przy
odpowiedziach na powyŜsze pytanie. PoniŜej prezentujemy najciekawsze wypowiedzi:
 „była czystym i przyjaznym miastem dla rodzin, i gdzie dzieci uczyłyby się
w nieprzepełnionych klasach”,
 „była bardziej czystym, bezpiecznym miastem, gdzie moŜna się kształcić
i zdobywać pracę”,
 „była bardziej przyjazna w najbardziej przyziemnych sprawach takich jak:
dostęp do Ŝłobków i przedszkoli, terenów rekreacyjnych, ogólnie rozumianego
porządku i czystości.”,



„miała więcej zieleni i miejsc dla dzieci - brakuje parku z prawdziwego
zdarzenia - alejek dla dzieci gdzie mogłyby bezpiecznie pojeździć na rowerze,
rolkach spędzić aktywnie czas - miejsca do odpoczynku na świeŜym powietrzu”.

Dla mieszkańców waŜne jest równieŜ, druga pod względem częstotliwości występowania
odpowiedź, aby Ruda Śląska była miastem bezpiecznym, a takŜe przyjaznym dla
mieszkańców. Świadczą o tym wypowiedzi prezentowane poniŜej:





„była miastem otwartym na ludzi młodych 20 - 30 lat”,
„była w szczególności miastem przyjaznym dla rodzin z dziećmi, rozwijających
się, posiadających chęć obcowania z naturą, jak i rozrywką oraz wspólnego
i twórczego spędzania czasu na świeŜym powietrzu”,
„stała sie w przyszłości takim miejscem jak zagłębie Ruhry w Niemczech”,
„stała się bardziej bezpieczna, otwarta na ludzi, którzy są w potrzebie, miała
więcej miejsc, w których moŜna spędzić spokojnie czas, poprawa słuŜby
zdrowia”.

W ramach ostatniego zdania w pytaniu 6 ankietowani kończyli zdanie: Do sąsiednich
miast jeŜdŜę w celu … Zdanie dokończyło łącznie 3525 respondentów, biorących udział
w badaniu.
Wykres 12. Kategorie odpowiedzi na pytanie: Do sąsiednich miast jeŜdŜę w celu …

Tabela 10. Kategorie odpowiedzi na pytanie: Do sąsiednich miast jeŜdŜę w celu
Wskazany obszar
Usługi (handel, zdrowie)
Praca, edukacja
Turystyka, rekreacja
Innym

% wskazań
27
17
7
49

Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią wśród respondentów było, iŜ cel wyjazdów
związany jest z usługami handlowymi oraz zdrowotnymi
Często, jak cel wyjazdu, respondenci wskazywali równieŜ wyjazdy do pracy oraz
w celach edukacyjnych, a takŜe wypoczynkowych i turystyczno-rekreacyjnych.
Zdanie nr 4 w pytaniu 6 dokończyło 207 wybranych respondentów. Jako główny cel
wyjazdów wskazywali oni zakupy. Znacznie rzadziej wśród wypowiedzi pojawiały się
następujące cele: nauka, prywatne (np. odwiedziny rodziny) oraz wyjazdy do pracy.

Pytanie 7: Czy zgadza się Pani / Pan ze stwierdzeniem: Ruda Śląska to dobre miasto
do zamieszkania?
Wykres 13.Czy zgadza się Pani / Pan ze stwierdzeniem: Ruda Śląska to dobre miasto do
zamieszkania?

Na pytanie: Czy zgadza się Pani / Pan ze stwierdzeniem: Ruda Śląska to dobre miasto do
zamieszkania? odpowiedziało łącznie 4491 respondentów.
Według 3179 badanych, tj. 70,79% Ruda Śląska jest dobrym miastem do zamieszkania.
Tylko 1312 osoby wskazały, tj. 29,21%, iŜ Ruda Śląska nie jest dobrym miastem do
zamieszkania.
Tak wysoki wynik świadczy o bardzo dobrym postrzeganiu miasta przez mieszkańców
jako miasta przyjaznego dla nich.

Wykres 14.Czy zgadza się Pani / Pan ze stwierdzeniem: Ruda Śląska to dobre miasto
do zamieszkania? – % odpowiedzi respondentów z poszczególnych dzielnic

Większość respondentów ze wszystkich dzielnic wskazała, iŜ Ruda Śląska jest dobry
miejscem do zamieszkania. W poszczególnych dzielnicach wartości te wahały się od
ok. 64% do blisko 80% (dzielnice Czarny Las i Halemba).
Pytanie 8: Czy Pani / Pan wiąŜe swoją przyszłość z Rudą Śląską?
Wykres 15. Czy Pani / Pan wiąŜe swoją przyszłość z Rudą Śląską?

Na pytanie: Czy Pani / Pan wiąŜe swoją przyszłość z Rudą Śląską? odpowiedziało łącznie
4502 ankietowanych.
AŜ 3219 ankietowanych, tj. 71,50% wskazało, iŜ wiąŜą swoją przyszłość z Rudą Śląską.
Jedynie 1283 osoby (28,50%) zaznaczyło, iŜ nie widzą w swojej przyszłości w Rudzie
Śląskiej.
Wykres 16. Czy Pani / Pan wiąŜe swoją przyszłość z Rudą Śląską? - % odpowiedzi
respondentów z poszczególnych dzielnic

We wszystkich dzielnicach większość respondentów wskazała, iŜ wiąŜe swoją przyszłość
z Rudą Śląską. Największy odsetek odpowiedzi potwierdzających był wśród mieszkańców
dzielnicy Czarny Las i Halemba, odpowiednio 81,97% i 78,52%. NajniŜszy wśród
mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy nie wskazali swojej dzielnicy – 56,82%

Pytanie 9: Czy chciałaby Pani /Pan, Ŝeby Pani /Pana dzieci wiązały swoją przyszłość
z Rudą Śląską?
Wykres 17. Czy chciałaby Pani /Pan, Ŝeby Pani /Pana dzieci wiązały swoją przyszłość
z Rudą Śląską?

Na pytanie: Czy chciałaby Pani /Pan, Ŝeby Pani /Pana dzieci wiązały swoją przyszłość
z Rudą Śląską? odpowiedziało 4441 ankietowanych.
2543 respondentów, tj. 57,26%, zaznaczyło, iŜ chcą, aby ich dzieci wiązały swoją
przyszłość z Miastem. 1898 badanych zaznaczyło, iŜ nie chcą, aby ich dzieci wiązały
swoją przyszłość z Rudą Śląską.
Odpowiedzi te nieznacznie odbiegają od odpowiedzi na pytanie nr 8. Większy odsetek
odpowiadający wiąŜe swoją przyszłość z Rudą Śląską, niŜ chce, aby ich dzieci wiązały
z nią swoją przyszłość.

Wykres 18. Czy chciałaby Pani /Pan, Ŝeby Pani /Pana dzieci wiązały swoją przyszłość
z Rudą Śląską? - % odpowiedzi respondentów z poszczególnych dzielnic

Wśród respondentów podzielonych wg dzielnic największy odsetek odpowiedzi
potwierdzających na powyŜsze pytanie wskazali mieszkańcy Czarny Las i Halemba,
odpowiednio 68,0 i 66,6%. Natomiast najmniejszy wystąpił wśród respondentów, którzy
nie wskazali swojej dzielnicy – 48,9% oraz Ruda 52,7%.

Pytanie 10: Jakim miastem powinna być Ruda Śląska w przyszłości?
Wykres 19. Jakim miastem powinna być Ruda Śląska w przyszłości?

W ramach pytania 10 ankietowani byli poproszeni o wskazanie, jakim miastem
w przyszłości powinna być Ruda Śląska.
Respondenci mogli wybrać do trzech wskazań spośród 10 przedstawionych poniŜej
propozycji:
 Biurowców,
 Centrów logistycznych,
 Górniczym,

 Handlu i usług,
 Kultury i sztuki,
 Miastem-sypialnią,
 Przemysłu nowoczesnego, nieuciąŜliwego dla otoczenia,
 Turystyki przemysłowej,
 Sportu i rekreacji,
 Innym.
Jednocześnie, respondenci mogli dopisać swoje propozycje, jakim miastem wg nich
powinna być Ruda Śląska.
Najczęściej wskazywaną odpowiedzią było, iŜ Ruda Śląska powinna być miastem sportu
i rekreacji. Respondenci zaznaczali, ją aŜ 2446 razy.
Nieznacznie rzadziej, 2152 razy pojawiała się odpowiedź, iŜ Ruda Śląska powinna być
miastem przemysłu nowoczesnego, nieuciąŜliwego dla otoczenia.
Często równieŜ wśród mieszkańców pojawiały się kolejno odpowiedzi, Ŝe Ruda Śląska
powinna być miastem:
 Kultury i sztuki – 1751 wskazań,
 Górniczym – 1599 wskazań,
 Handlu i usług – 1523 wskazań.
Znacznie rzadziej respondenci wskazywali, iŜ chcą, aby Ruda Śląska była miastem:
 Turystyki przemysłowej – 643 wskazań,
 Centrów logistycznych – 475 wskazania,
 Miastem-sypialnią – 230 wskazań,
 Biurowców – 208 wskazania,
oraz:
 Innym – 139 wskazań.
Wśród dopisanych odpowiedzi pojawiał się często aspekt społeczny, iŜ Ruda Śląska
powinna być miastem:
 „przyjaznym dla młodych i ambitnych ludzi szukających wraŜeń jak i stałego
zamieszkania w mieście w ciszy spokoju zieleni”,
 „przyjaznym dla mieszkańców”,
 do Ŝycia. Wszystkiego po trochu. Ogólnie jest dobrze, ale nie tworzy się nowych
miejsc „pracy.”,
 „prorodzinnym”.
Ankietowani poruszali równieŜ w swoich wypowiedziach kwestie, iŜ Ruda Śląska powinna
być miastem czystym, estetycznym i zielonym.

Wykres 20. Jakim miastem powinna być Ruda Śląska w przyszłości? - % odpowiedzi
w poszczególnych dzielnicach

Struktura odpowiedzi
zbiorczymi.

w

poszczególnych

17,8%
18,5%
12,9%
18,8%
18,7%
19,2%
21,1%
19,0%
20,5%
18,4%
19,5%
19,4%

dzielnicach

koreluje

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

Innym

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

Sportu i
rekreacji

15,0%
15,0%
10,8%
17,5%
16,7%
15,6%
15,4%
15,2%
14,9%
17,3%
14,1%
14,0%

Turystyki
przemysłowej

12,5%
11,4%
15,1%
14,6%
15,9%
13,2%
13,5%
14,1%
15,4%
12,5%
15,0%
11,8%

Przemysłu
nowoczesnego,
nieuciąŜliwego
dla otoczenia

16,5%
13,3%
14,0%
14,2%
11,9%
17,3%
12,5%
13,8%
14,1%
13,7%
15,2%
11,8%

Miastemsypialnią

Kultury i sztuki

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

Handlu i usług

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

Górniczym

Bielszowice
Bykowina
Chebzie
Czarny Las
Godula
Halemba
Kochłowice
Nowy Bytom
Orzegów
Ruda
Wirek
Brak wskazań

Centrów
logistycznych

Biurowców

Tabela 11. Jakim miastem powinna być Ruda Śląska w przyszłości? - % odpowiedzi
w poszczególnych dzielnicach

20,8%
21,5%
23,7%
23,6%
20,5%
21,2%
21,9%
23,0%
19,7%
23,9%
21,1%
17,2%

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

z odpowiedziami

2. Analiza próby badawczej badanej zbiorowości
M1. Proszę zaznaczyć swoją płeć
Wykres 21. Płeć respondentów

W badaniu wzięło udział:
 3150 kobiet, co stanowiło 68,03% wszystkich badanych,
 1395 męŜczyzn, co stanowiło 30,13% wszystkich badanych,
 85 osób nie zaznaczyło płci, jednak jest to niewielki odsetek wszystkich badanych
– 1,84%.

M2. Proszę podać swój rok urodzenia
Wykres 22. Wiek respondentów

Najliczniejszą grupą badanych byli respondenci w wieku 20-39 lat, łącznie, taki wiek
zadeklarowało 1826 badanych, tj. 39,44%. Drugą pod względem liczebności była grupa
mieszkańców Rudy Śląskiej w wieku 40-59. Grupę tę reprezentowało 1439 badanych,
tj. 31,08%. Mniejszą liczebnością charakteryzowały się grupy wiekowe:
 0-19 – 505 badanych, tj. 10,91%,
 60 i więcej – 100 badanych, tj. 2,66%.
737 respondentów, nie podało, bądź podało rok urodzenia, który jest nie moŜliwy do
zanalizowania, grupa ta stanowiła 15,92% całej populacji badanych.

M3. Jakie ma Pani / Pan wykształcenie?
Wykres 23. Wykształcenie respondentów

W badaniu wzięło łącznie udział 1598 z wykształceniem średnim lub pomaturalnym,
stanowiła łącznie 34,51% całej populacji. Drugą pod względem liczebności była grupa
ankietowanych z wykształceniem wyŜszym – 1501 ankietowanych, tj. 33,26%.
Kolejną grupą pod względem liczebności, była grupa ankietowanych z wykształceniem
zasadniczym zawodowym. Taki poziom wykształcenia zadeklarowało łącznie 840
badanych, tj. 18,14% populacji.
Najmniej liczna, 528 osób, tj. 11,40%, była grupa respondentów deklarująca
wykształcenie podstawowe/gimnazjalne.
Wykształcenia nie zaznaczyło 114 osób badanych, tj. 2,68%.

M4. Jaki jest Pani / Pana status zawodowy?
Wykres 24. Status zawodowy respondentów

W celu scharakteryzowania próby badawczej zadano pytanie jaki jest status zawodowy
respondentów.
Najliczniejszą grupą wg statusu zawodowego była grupa pracujących – 3004 osób,
tj. 64,88% wszystkich badanych. Drugą pod względem liczebności grupą, była grupa osób
uczących się – 776 badanych, tj. 16,67% wszystkich ankietowanych. Pozostałe grupy
reprezentowane były w podobny stopniu:
 Nie pracuję zawodowo, zajmuję się domem – 342 osób, tj. 7,39%,
 Jestem emerytem, rencistą – 209 osób, tj. 4,51%,
 Jestem bezrobotna/y – 160 osoby, 3,46%,
 Inny – określiło 139 osób, tj. 3,00%.
Zaznaczając status zawodowy inny, respondenci mieli moŜliwość dopisania swojego
statusu zawodowego. Wśród odpowiedzi pojawiały się m.in. wskazania, iŜ respondenci
pracują i studiują jednocześnie, pozostają na urlopie wychowawczym, a takŜe pracują
dorywczo.

M5. Jak długo mieszka Pani / Pan w Rudzie Śląskiej?
Wykres 25. Okres zamieszkiwania w Rudzie Śląskiej

3319 osób badanych zadeklarowało, iŜ w Rudzie Śląskiej mieszka od urodzenia. Udział
w ankiecie 71,6%8, tzw. „rdzennych mieszkańców” świadczy o bardzo duŜym poziome
przywiązania do miejsca zamieszkania.
Wśród ludności napływowej do Rudy Śląskiej zostały wyodrębnione 4 grupy czasowe,
dotyczące okresu zamieszkania w mieście:
 0-10 lat – 208 ankietowanych, tj. 4,49% wszystkich ankietowanych,
 11-20 lat – 335 ankietowanych, tj. 7,24% wszystkich ankietowanych,
 21-30 lat – 347 ankietowanych, tj. 7,49% wszystkich ankietowanych,
 31 i więcej – 279 ankietowanych, tj. 6,03% wszystkich ankietowanych.
142 osób, tj. 3,07%, nie wskazało okresu zamieszkiwania w Rudzie Śląskiej.

M6. W jakim mieście Pani / Pan pracuje lub uczy się?
Wykres 26. Wskazania respondentów w jakim mieście uczą się lub pracują

W celu identyfikacji respondentów zadano pytanie w metryce ankiety, w jakim mieście
Pani / Pan pracuje lub uczy się?. Odpowiedzi na pytanie udzieliło łącznie 3528 osób.
Blisko 50% respondentów udzielających odpowiedzi wskazało, iŜ miejscem pobierania
nauki bądź pracy jest Ruda Śląska.
Około 10% odpowiedzi wskazań dotyczyło Katowic jako miejsca, w którym respondenci
uczą się bądź pracują.
Natomiast Gliwice, Zabrze oraz Chorzów wskazywane były wskazywane około 5-krotnie
rzadziej niŜ Katowice.

M7. W jakiej dzielnicy Rudy Śląskiej Pani/Pan mieszka?
Wykres 27. Zamieszkiwana dzielnica

Na koniec zapytano respondentów jaką dzielnicę zamieszkują. Najwięcej respondentów
wskazało jako miejsce zamieszkania dzielnicę Halembę – 727 osób, tj. 15,70% osób
badanych. Drugą dzielnicą, pod liczbą wskazań, była dzielnica Wirek – 721 wskazań,
tj.15,57%.
Nieznacznie mniejszą reprezentacją charakteryzowały się dzielnice: Bykowina – 703
wskazań, tj. 15,18%, oraz Ruda – 583 wskazań, tj. 12,59%.
Pozostałe dzielnice odznaczały się duŜo mniejszą reprezentacją udziału w badaniu:
 Godula – 416 wskazań, tj. 8,98%,
 Nowy Bytom – 411 wskazania, tj. 8,88%,
 Kochłowice – 322 wskazań, tj. 7,32%,
 Bielszowice – 278 wskazań, tj. 6,00%,
 Orzegów – 200 wskazań, tj. 4,32%,
 Czarny Las – 122 wskazań, tj. 2,63%,
Najmniej respondentów zadeklarowało, iŜ mieszka w dzielnicy Chebzie – 38 wskazania,
tj. 0,82%.
109 respondentów nie wskazało, Ŝadnej dzielnicy, stanowi to 2,35% całej badanej
populacji.

3. Wnioski z badania ankietowego
Aspekty pozytywne:
 58,43% mieszkańców biorących udział w badaniu ankietowym ocenia,
iŜ dobrze lub bardzo dobrze mieszka się w Rudzie Śląskiej,
 Mieszkańcy bardzo wysoko oceniają sieć placówek handlowych, co
uwidoczniło się w ocenie zarówno wyznaczonych w ankiecie obszarów,
jak i przy odpowiedziach na pytanie nr 4: Gdzie Pana/Pani zdaniem znajduje
się centrum miasta? wskazując bardzo często Centrum Handlowe Plaza jako
centrum miasta
 Mieszkańcy Rudy Śląskiej bardzo wysoko oceniają jakość edukacji oraz
infrastrukturę sportową (baseny, boiska itp.), wysoka ocena ww. obszarów
potwierdziła się równieŜ w odpowiedziach kończących zdanie pierwsze
w pytaniu 6, tj. W Rudzie Śląskiej najbardziej podoba mi się …
 Najbardziej zadowoleni z Ŝycia w mieście są mieszkańcy dzielnic Czarny Las
oraz Godula. Odpowiednio 65,29% i 61,15% wszystkich odpowiedzi na
poziomie dobrze lub bardzo dobrze,
 Ponad 70% mieszkańców Rudy Śląskiej uwaŜa, iŜ Ruda Śląska to dobre miejsce
do zamieszkania,
 Ponad 71% mieszkańców wiąŜe swoją przyszłość z Rudą Śląską
 Ponad 58% mieszkańców chce, aby ich dzieci związały swoją przyszłość z Rudą
Śląską,
 Mieszkańcy Rudy Śląskiej bardzo duŜą uwagę przywiązują do estetyki miasta,
 Rudzianie bardzo są przywiązani do tradycji oraz swojego miejsca
zamieszkania,
 Najczęściej rudzianie wskazywali, iŜ chcą, aby Ruda Śląska była miastem
sportu i rekreacji,
 DuŜej części mieszkańców zaleŜy na tym, aby Ruda Śląska w przyszłości była
miastem przemysłu nowoczesnego, nieuciąŜliwego dla otoczenia,
 Dla mieszkańców bardzo istotny jest rozwój miasta w kierunku tworzenia
miasta kultury i sztuki
 WaŜną kwestią dla mieszkańców jest poziom bezpieczeństwa w mieście.
Sprawy problemowe:
 Zaledwie 17,75% mieszkańców dzielnicy Bielszowice wskazało, iŜ mieszka się
im dobrze lub bardzo dobrze w Rudzie Śląskiej,
 Rudzianie bardzo nisko oceniają moŜliwość znalezienia w mieście pracy
(ocena obszaru w pytaniu nr 2 – ponad 67% wskazań źle lub bardzo źle),
 Mieszkańcy miasta bardzo często zwracali uwagę na zły stan dróg w mieście –
odsetek odpowiedzi źle lub bardzo źle oceniających obszar 44,92%
 Bardzo nisko respondenci oceniają dostęp do Ŝłobków, łącznie – 54,40%
wskazań źle lub bardzo źle
 Sprawą problemową dla mieszkańców jest moŜliwość znalezienia mieszkania
w mieście – 54,37% wskazań źle lub bardzo źle w ocenie obszaru,
 Bardzo waŜna dla mieszkańców jest poprawa dostępu do słuŜby zdrowia.

Inne spostrzeŜenia:
 Respondenci pytani o połoŜenie centrum miasta, w głównej mierze wskazują
dzielnicę Nowy Bytom oraz dzielnicę Wirek z Centrum Handlowym Plaza,
jednakŜe odpowiedzi te nie są jednorodne co wiąŜe ze szczególnym
rozlokowaniem dzielnic w mieście, tzw. policentryzm,
 Najchętniej udział w badaniu brali „rdzenni mieszkańcy” Miasta,
 Odpowiedzi udzielone przez respondentów w poszczególnych dzielnicach
korelują ze sobą.

III. Załącznik
Szanowni Państwo,
trwają prace nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda Śląska. Strategia będzie
dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Miasta na kolejne lata.
Bardzo waŜne są dla nas opinie mieszkańców o Rudzie Śląskiej, chcielibyśmy się
dowiedzieć, w jakim stopniu mieszkańcy mogą w naszym mieście zaspokajać
swoje potrzeby Ŝyciowe, dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi.
Ankieta jest anonimowa. Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.
Wersja
elektroniczna
dostępna
jest
na
stronie:
http://www.rudaslaska.pl/strategia
1. Jak mieszka się Pani / Panu w Rudzie Śląskiej?
bardzo dobrze

dobrze

średnio

źle

bardzo źle

2. Proszę wyrazić swoją opinię na temat następujących obszarów działania miasta:
(proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź)
OCENA
Lp.

OBSZAR DZIAŁANIA MIASTA

1

stan dróg

2

stan chodników

3

jakość edukacji

4

dostęp do Ŝłobków

5

dostęp do przedszkoli

6

infrastruktura sportowa (baseny, boiska itp.)

7

jakość oferty kulturalnej

8

bezpieczeństwo mieszkańców

9

jakość komunikacji miejskiej

10

parki, zieleńce, tereny rekreacyjne

11

estetyka i czystość w mieście

12

moŜliwość znalezienia mieszkania w mieście

13

moŜliwości znalezienia pracy w mieście

14

dostęp do słuŜby zdrowia

15

pomoc dla osób niepełnosprawnych

16

pomoc i opieka nad osobami starszymi

17

sieć placówek handlowych

bardzo
dobrze

dobrze

średnio

źle

bardzo
źle

3. Z wyŜej wymienionych obszarów proszę wybrać 3 obszary wymagające najpilniejszej
poprawy (wystarczy podać ich liczbę porządkową):
...................................................................................................................
4. Gdzie Pani / Pana zdaniem znajduje się centrum Rudy Śląskiej ?
...................................
5. Gdyby mogła Pani/ mógł Pan wybierać, w którym mieście na Śląsku chciałaby Pani /
chciałby Pan mieszkać?
……………….......................................................................................
6. Proszę dokończyć zdania:
6.1. W Rudzie Śląskiej najbardziej podoba mi się
...................................................................................................................
6.2. Najmniej podoba mi się w Rudzie Śląskiej
...................................................................................................................
6.3. Chciałabym / chciałbym, Ŝeby Ruda Śląska
...................................................................................................................
6.4. Do sąsiednich miast jeŜdŜę w celu
...................................................................................................................
7. Czy zgadza się Pani / Pan ze stwierdzeniem: Ruda Śląska to dobre miasto do
zamieszkania?
1. Tak

2. Nie

8. Czy Pani / Pan wiąŜe swoją przyszłość z Rudą Śląską?
1. Tak

2. Nie

9. Czy chciałaby Pani / Pan, Ŝeby Pani /Pana dzieci wiązały swoją przyszłość z Rudą Śląską ?
1. Tak

2. Nie

10. Jakim miastem powinna być Ruda Śląska w przyszłości?
(proszę zaznaczyć znakiem „ X” nie więcej, niŜ 3 określenia)
1

Biurowców

6

Miastem-sypialnią

2

Centrów logistycznych

7

Przemysłu nowoczesnego,
nieuciąŜliwego dla otoczenia

3

Górniczym

8

Turystyki przemysłowej

4

Handlu i usług

9

Sportu i rekreacji

5

Kultury i sztuki

10

Inne, jakie?..............................

Metryczka
M1. Proszę zaznaczyć swoją
płeć

1. Kobieta

2. MęŜczyzna

M2. Proszę podać swój rok urodzenia: ……............……
M3. Jakie ma Pani / Pan wykształcenie?
1

Podstawowe/gimnazjalne

3

Średnie lub pomaturalne

2

Zasadnicze zawodowe

4

WyŜsze

4
5
6

Jestem bezrobotna/y
Jestem emerytem, rencistą
Inne, jakie?

M4. Jaki jest Pani / Pana status zawodowy?
1
2
3

Uczę się
Pracuję
Nie pracuję zawodowo, zajmuję
się domem

M5.Jak długo mieszka Pani / Pan w Rudzie Śląskiej?
1. Od urodzenia

2. Od ilu lat ?

M6. W jakim mieście Pani / Pan pracuje lub uczy się?
.......................................................
M7. W jakiej dzielnicy Rudy Śląskiej Pani / Pan mieszka ? (dzielnice ułoŜono w porządku
alfabetycznym)
1. Bielszowice

4. Czarny Las

7. Kochłowice

10. Ruda

2. Bykowina

5. Godula

8. Nowy Bytom

11. Wirek

3. Chebzie

6. Halemba

9. Orzegów
Dziękujemy za wypełnienie ankiety !

