
Szanowni Państwo,

trwają pracę nad Lokalnym Programem Rewitalizacji  Gminy Knurów na lata 2016 – 2023.

Istotnym dla podjęcia właściwych działań jest poznanie rzeczywistych potrzeb i oczekiwań

mieszkańców. Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej i anonimowej

ankiety,  która  pozwoli  nam poznać  Państwa opinie  na  temat możliwości  rozwoju Miasta,

problemów lokalnych oraz obszarów wymagających wsparcia.

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

1. Proszę  ocenić  ogólny  stan  społeczno-gospodarczy  poszczególnych  obszarów-dzielnic.
Odpowiedź proszę zaznaczyć znakiem „X” w odpowiedniej kolumnie:

2.

bardzo zły zły przeciętny dobry bardzo
dobry
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wiem

1. osiedle Wojska 
Polskiego I i II oraz 
tereny inwestycyjne 
wzdłuż ul. Szpitalnej,

2. osiedle 
Mieszkaniowe 
Redyna

3. Fińskie Domki i 
tereny przemysłowe 
Foch

4. osiedle 1000-lecia

5. rejon ulicy Dymka

6. rejon III Kolonii

7. Farskie Pola

8. Stare Szczygłowice i 
tereny przemysłowe

9. Nowe Szczygłowice i 
tereny przemysłowe

10. rejon ulic 
Rakoniewskiego, 
Wilsona i terenu 
cmentarza

11. rejon Krywałd oraz 
rejon ulicy 
Niepodległości

               



2. Proszę  ocenić  skalę  występowania  poszczególnych  problemów  na  Pana(i)  obszarze-dzielnicy.
Odpowiedź proszę zaznaczyć znakiem „X” w odpowiedniej kolumnie::

ba
rd

zo
 m

ał
a

m
ał

a

pr
ze

ci
ęt

na

du
ża

ba
rd

zo
 d

uż
a

ni
e 

w
ie

m

1. degradacja  środowiska,  zanieczyszczenie
powietrza, wód, gleby itp.

2. zły stan techniczny budynków mieszkalnych
3.
4. zły  stan  techniczny  budynków  użyteczności

publicznej
5. wysoki poziom bezrobocia
6.
7. niskie dochody mieszkańców, ubóstwo
8.
9. niski poziom bezpieczeństwa
10.
11. duże  natężenie  problemów  społecznych,

w tym  szczególnie  przemoc  w rodzinie,
alkoholizm itp.

12. niski  poziom  edukacji  na  poziomie
podstawowym i gimnazjalnym

13. niski  poziom  edukacji  na  poziomie
ponadgimnazjalnym

14. niski  poziom  przedsiębiorczości,  mała  liczba
przedsiębiorstw,  brak  miejsc  pracy,  brak
wsparcia dla przedsiębiorców

15. słaba oferta kulturalno-rozrywkowa,

16. słaba oferta sportowo-rekreacyjna

17. mała liczba przedszkoli i żłobków

18. mała liczba szkół
19. mała liczba obiektów ochrony zdrowia, słaby

dostęp do usług medycznych
20. słaba komunikacja wewnątrz Miasta 

21. słaba  infrastruktura  transportowa,  zły  stan
techniczny dróg, brak parkingów itp.

22. niska  jakość  terenów  publicznych,  terenów
zielonych,  skwerów,  miejsca  rekreacyjne
i wypoczynkowe

23. niski  poziom  aktywności  społecznej
mieszkańców,  mała  liczba  organizacji
pozarządowych,  stowarzyszeń  klubów
sportowych itp.

24. słabo rozwinięta baza turystyczna



3. Jakie negatywne zjawiska występują na terenie Pani/Pana miejsca zamieszkania? Proszę podać
negatywne zjawisko oraz lokalizację jego występowania.

4. Jakie  działania  powinny  zostać  podjęte  przez  władze  Miasta  w  celu  eliminacji/  ograniczenia
negatywnych zjawisk na terenie miasta?  Proszę podać działanie oraz miejsce jego realizacji.

5. Na jakich obszarach-dzielnicach miasta działania z zakresu wsparcia rozwoju  społecznego (np.
ograniczenie  ubóstwa,  wsparcie  ubogich  rodzin,  walka  z  patologiami  społecznymi) są
najbardziej potrzebne? Można wskazać maksymalnie trzy obszary:

a) osiedle Wojska Polskiego I i II oraz tereny inwestycyjne wzdłuż ul. Szpitalnej,
b) osiedle Mieszkaniowe Redyna
c) Fińskie Domki i tereny przemysłowe Foch
d) osiedle 1000-lecia
e) rejon ulicy Dymka
f) rejon III Kolonii
g) Farskie Pola
h) Stare Szczygłowice i tereny przemysłowe
i) Nowe Szczygłowice i tereny przemysłowe
j) rejon ulic Rakoniewskiego, Wilsona i terenu cmentarza
k) rejon Krywałd oraz rejon ulicy Niepodległości



6. Na jakich obszarach-dzielnicach miasta działania z zakresu wsparcia rozwoju gospodarczego (np.
wzrostu  produkcji,  zmniejszenie  bezrobocia,  zwiększenie  liczy  przedsiębiorstw)  są  najbardziej
potrzebne? Można wskazać maksymalnie trzy obszary:

a) osiedle Wojska Polskiego I i II oraz tereny inwestycyjne wzdłuż ul. Szpitalnej,
b) osiedle Mieszkaniowe Redyna
c) Fińskie Domki i tereny przemysłowe Foch
d) osiedle 1000-lecia
e) rejon ulicy Dymka
f) rejon III Kolonii
g) Farskie Pola
h) Stare Szczygłowice i tereny przemysłowe
i) Nowe Szczygłowice i tereny przemysłowe
j) rejon ulic Rakoniewskiego, Wilsona i terenu cmentarza
k) rejon Krywałd oraz rejon ulicy Niepodległości

7. Na  jakich  obszarach-dzielnicach  miasta  działania  z zakresu  modernizacji  lub  budowy  nowej
infrastruktury  (np.  infrastruktury  drogowej,  tj.  chodniki,  ulice,  parkingi;  mieszkaniowej,  tj.
odnowienie  elewacji  budynków,  dostosowanie  budynków  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych) są najbardziej potrzebne? Można wskazać maksymalnie trzy obszary:

a) osiedle Wojska Polskiego I i II oraz tereny inwestycyjne wzdłuż ul. Szpitalnej,
b) osiedle Mieszkaniowe Redyna
c) Fińskie Domki i tereny przemysłowe Foch
d) osiedle 1000-lecia
e) rejon ulicy Dymka
f) rejon III Kolonii
g) Farskie Pola
h) Stare Szczygłowice i tereny przemysłowe
i) Nowe Szczygłowice i tereny przemysłowe
j) rejon ulic Rakoniewskiego, Wilsona i terenu cmentarza
k) rejon Krywałd oraz rejon ulicy Niepodległości

8. Wiek
____

9. Płeć
a) Kobieta
b) Mężczyzna



10. Miejsce zamieszkania

a) osiedle Wojska Polskiego I i II oraz tereny inwestycyjne wzdłuż ul. Szpitalnej,
b) osiedle Mieszkaniowe Redyna
c) Fińskie Domki i tereny przemysłowe Foch
d) osiedle 1000-lecia
e) rejon ulicy Dymka
f) rejon III Kolonii
g) Farskie Pola
h) Stare Szczygłowice i tereny przemysłowe
i) Nowe Szczygłowice i tereny przemysłowe
j) rejon ulic Rakoniewskiego, Wilsona i terenu cmentarza
k) rejon Krywałd oraz rejon ulicy Niepodległości

Dziękujemy za wypełnienie ankiety


