
1 

 
 

Sondaż uliczny - wyniki 
 
I. Uwagi ogólne 
Sondaż uliczny w postaci ankiety został przeprowadzony w sierpniu i wrześniu 2016 r. na ulicach Bielska-Białej 
(głownie na 11 Listopada, jedno badanie w centrum Wapienicy).  

Wzięły w nim udział 202 osoby (dobór był przypadkowy, ale obejmował wszystkie grupy wiekowe). Nie było 
to badanie metodologiczne poprawne (próba nie była dobrana i nie spełniała warunków reprezantywności), ale jak 
na standardy tego typu sondaży liczba respondentów była spora (w podobnych badaniach socjologicznych 
najczęściej jest to ok. 150 osób). 

Mieszkańcy proszeni byli o odpowiedź na kilka pytań, które miały charakter otwarty. Dlatego też odpowiedzi 
były bardzo różnorodne i wymagały uporządkowania (podobne ujęte zostały w jednej rubryce - w pierwszej 
kolumnie tabeli znajdują się te najbardziej typowe, w ostatniej – podobne treściowo, ale rzadsze).  

Każdy z respondentów na pytania 1a-c) i 2 mógł dowolnie wymienić jedno albo kilka zagadnień, które nie 
musiały się pokrywać ze wskazaniami innych osób. W tabeli poniżej pominęliśmy tematy, które wskazało mniej 
niż 3 osoby.  
 
II. Podsumowanie 
Pytanie 1. Jak ci się mieszka w Bielsku-Białej? 
Można łatwo zauważyć, że znacząca większość mieszkańców z życia w Bielsku-Białej jest bardzo zadowolona 
(odpowiedzi, że mieszka się tu bardzo dobrze i dobrze wynoszą 78%, średnio i źle - tylko 15%). 
 
1a) Co ci się tutaj podoba/co oceniasz pozytywnie? 
Bielszczanom najbardziej podoba się:  

1. wygląd miasta, jego architektura, zabytki (61 głosów, 30%),  
2. położenie i okolica (44,22%),  
3. porządek (33,16%) – miasto jest zadbane i czyste,  
4. odnawianie kamienic i rewitalizacja centrum (21,10%).  
5. ludzie (21,10%) – bielszczanie samych siebie uważają za fajnych i sympatycznych.  
6. oferta rozrywkowo-kulturalna (16,8%) – dużo klubów i kawiarni, sporo koncertów i wydarzeń kulturalnych 

Dobrze oceniana jest także jakość dróg, liczba sklepów i ich zaopatrzenie oraz że „ogólnie jest fajnie”. 
 
1b) Co cię najbardziej wkurza w mieście i swojej dzielnicy?/jakie masz największe problemy związane z 
życiem w Bielsku? 
Jeżeli chodzi o główne problemy związane z życiem w mieście, to pierwsza szóstka przedstawia się następująco: 

1. kiepska komunikacja miejska (62 głosy, 31%) - za mało linii, niepunktualna, autobusy różnych linii jeżdżą 
o tej samej godzinie, brak nocnych kursów, stare autobusy, tłok w autobusach, drogie bilety 

2. ruch samochodowy (55, 27%) - hałas, korki, mało parkingów, zanieczyszczenie powietrza 
3. mała liczba ścieżek rowerowych (42,21%) – w centrum nie da jeździć rowerem 
4. zaniedbane centrum miasta (29,14%) – tu głównie wskazuje się na upadek ul. 11 Listopada 
5. brak mieszkań komunalnych (28,14%) – za mało się buduje, dużo pustostanów 
6. stadion (27,13%) – za drogi, powinien być poza miastem, brzydki, za duży, za mało ludzi przychodzi, klub 

sportowy powinien się utrzymywać za własne pieniądze, nie ma gdzie zaparkować 

Negatywnie oceniana jest też straż miejska, mała liczba żłobków i przedszkoli, że jednak za mało się dzieje oraz 
zanieczyszczenie powietrza. 
 
1c) Co trzeba w pierwszym rzędzie zmienić w mieście? 
Uwaga! Na to pytanie udzielono najwięcej różnych odpowiedzi licząc z pojedynczymi głosami, bo aż 45, dlatego 
też liczba głosów na poszczególne zagadnienia jest tu mniejsza niż przypadku poprzednich pytań (głosy rozłożyły 
się). W tabeli podajemy tylko te zagadnienia, które wymieniły przynajmniej 4 osoby. Konkretne sprawy do 
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załatwienia zgłaszane przez pojedynczych mieszkańców znajdują się pod tabelą z wynikami. Propozycje 
oryginalne i osobliwe wymieniamy na końcu dokumentu. 

Najwięcej osób wskazywało na następujące potrzebne w mieście zmiany: 
1. wybudować nowe ścieżki i trasy rowerowe (42 głosy, 21%)  
2. usprawnić komunikację miejską (40,20%) - więcej linii, lepsze autobusy, autobusy elektryczne, tańsze 

bilety, tablice elektroniczne na przystankach i w autobusach, możliwość kupowania biletów prze komórkę, 
kilka głosów za komunikacją bezpłatną.  
Uwaga: krytycznie na komunikację wskazywało 62 osoby (pyt. 1b) – można uznać, że te osoby też 
chciałyby jej usprawniania i uznać, że za tym punktem głosowało właśnie tyle osób, czyli 31%. 

3. wybudować więcej mieszkań komunalnych (32, 16%)  
Uwaga: tu z kolei więcej osób wskazuje na ten problem niż w odpowiedzi na pytanie 1b) – odpowiednio 
28, 14%. 

4. zmniejszyć ruch samochodowy (31,15%) - zmniejszyć ruch w centrum, więcej miejsc parkingowych 
Uwaga: tu znowu więcej wskazań w pytaniu 1b) - 55,27%; biorąc z kolei pod uwagę, że za zamknięciem 
ruchu w centrum głosowało aż 19 osób (9%) można uznać, że ogólnie jest to najważniejszy problem 
wymagający zmiany. 

5. poprawić jakość powietrza w mieście (31,15%) – wymienić piece, kary za palenie śmieciami, mniejszy 
ruch samochodowy 

6. stworzyć nowe skwery i parki (28,14%) -  więcej zieleni, nie wycinać drzew 

Na kolejnych miejscach wymieniano: więcej miejsc w przedszkolach i żłobkach, zlikwidować straż miejską, 
zamknąć ruch samochodowy w centrum, lepsza oferta kulturalna oraz wymienić prezydenta. 
 
Pytanie 2. Jak oceniasz obecne władze miejskie? 
Uwaga: w odpowiedzi na to pytanie w przeważającej mierze oceniano samego prezydenta miasta (czasami mówiąc 
tylko ogólnie o urzędnikach albo ratuszu, rada miejska praktycznie się tu nie pojawia). 

Dobrze i bardzo dobrze ocenia prezydenta większość przebadanych mieszkańców (114 głosów, 57%), ocenę 
średnią wystawiło 40 (20%), a źle 45 osób (22%). Zadziwiająco dużo osób nie ma zdania (43,21%). 

 Pozytywnie - prezydent jest dobrym gospodarzem, dużo się inwestuje (infrastruktura – głownie drogi i 
obwodnice), miasto funkcjonuje dobrze, jest porządek i ład. 

 Krytycznie - władze radzą sobie średnio, kiepska obsługa w urzędzie, za dużo jest zmian na siłę. 
 Negatywnie - prezydent rządzi autorytarnie, złe inwestycje (np. stadion, hala, toalety), korupcja, 

kolesiostwo, władza wyalienowana, władza jest arogancka (robią co chcą). 
 
Pytanie 3. Co myślisz o idei przywrócenia województwa bielskiego? 
Można powiedzieć, ze przeważająca liczba mieszkańców jest za tym pomysłem (115 głosów, 57%), przeciw jest 42 
osoby (21%), reszta nie ma zdania (44,22%). 

Najczęściej wymieniane argumenty: 
 Za Bielsko odzyskałoby znaczenie, mielibyśmy większy wpływ na finanse (własny budżet 

 wojewódzki) i decyzyjność, pieniądze idą tylko na Górny Śląsk, niezależność, własne urzędy 
 Przeciw  pomysł nierealny, nie da się zrobić, niepotrzebny, tylko zwiększy się ilość urzędników, byłoby  

 za małe i za słabe 
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III. Tabela wyników 
 

Pytania  Głosy  %  Pozostałe odpowiedzi (rzadsze) 

1) Jak Ci się mieszka w Bielsku‐Białej?       

b. dobrze  45  22%  (super, świetnie, cudownie, wspaniale, klimatycznie) 

dobrze  113  56%  (chwalę sobie, żyje się tu komfortowo, bezpiecznie się tu czuję) 

średnio  22  11%  (tak sobie, może być) 

źle  8  4%  (kiepsko, fatalnie) 

trudno powiedzieć  14  7%  (nie wiem) 

1a) Co ci się tutaj podoba/co oceniasz pozytywnie? 

wygląd (architektura, zabytki)  61  30%  (ładne miasto, piękne budynki, wspaniałe widoki) 

położenie (okolica, góry)  44  22%  (krajobraz, blisko do Czech) 

porządek (miasto czyste, zadbane)  33  16%  (spokój, miło, sympatycznie) 

rewitalizacja (odnowione kamienice)  21  10%  (renowacja starych budynków) 

ludzie   21  10%  (fajni, sympatyczni ludzie, dużo ludzi na mieście) 

dużo się dzieje (rozrywka, oferta kulturalna)  16  8%  (dużo klubów i kawiarni, sporo koncertów i imprez kulturalnych) 

wszystko   16  8%  (ogólnie fajne) 

dobre drogi  16  8%  (nowe i remontowane drogi, obwodnice) 

sklepy i usługi   15  7%  (duża ilość sklepów, dobre zaopatrzenie) 

pozytywne zmiany (rozwój miasta)  11  5%  (miasto kwitnie, dużo inwestycji) 

komunikacja miejska  9  4%  (w miarę punktualna, dużo linii) 

dużo miejsc pracy (niskie bezrobocie)  8  4%  (uprzemysłowienie) 

dużo plac zabaw   5  2%  (dużo miejsc do spędzania czasu z dziećmi) 

stadion  5  2%  (dobrze, że jest; ładny) 

wielokulturowość  5  2%  (ewangelicy, wielokulturowa historia miasta) 

1b) Co cię najbardziej wkurza w mieście i swojej dzielnicy?/jakie masz największe problemy związane z życiem w Bielsku? 

komunikacja miejska  62  31% 
(za mało linii, niepunktualna, autobusy różnych linii jeżdżą o tej 
samej godzinie, brak nocnych kursów, stare autobusy, tłok, 
drohie bilety) 

ruch samochodowy (hałas, korki, parkingi)  55  27% 
(zanieczyszczenie powietrza, za dużo samochodów, mało miejsc 
parkingowych 

mało ścieżek rowerowych  42  21%  (miasto nie dla rowerzystów) 

mało zieleni i parków  33  16%  (wycinanie drzew) 

zaniedbane centrum miasta (zwłaszcza 11 
Listopada) 

29  14%  (upadek 11 Listopada, nic się tu nie dzieje, same banki) 

mieszkania komunalne (za mało)  28  14%  (dużo pustostanów, za mało się buduje) 

stadion  27  13% 
(za drogi, powinien być poza miastem, nie za ładny, za duży, za 
mało ludzi przychodzi, klub sportowy powinien się utrzymywać za 
własne pieniądze) 

straż miejska   26  13% 
(uciążliwa dla mieszkańców, nie zajmuje się tym co ważne, 
kosztowna, cokolwiek się im zgłosi, to mówią, że nie są 
kompetentni, tylko blokady zakładają) 

za mało żłobków i przedszkoli  25  12%  (trudno dostać miejsce, drogo) 

mało się dzieje (rozrywka, kultura)  21  10% 
(nic się nie dzieje, mało wydarzeń kulturalnych, kiepski teatr, 
centrum martwe po zmroku) 

powietrze  19  9%  (zanieczyszczone) 

służba zdrowia  18  9% 

(kolejki do specjalistów, brak w mieście niektórych poradni 
specjalistycznych (diabetologia, cukrzyca dziecięca, 
endokrynologia dziecięca), brak szpitala psychiatrycznego dla 
dzieci) 
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menele/bezdomni  16  8%  (za dużo pijaków na ulicach, menele na ławkach) 

chodniki  12  6% 
(brak chodników przy niektórych ulicach, nierówne, dziurawe ‐ 
głównie chodziło o przedmieścia) 

Prezydent  11  5% 
(za stary, autorytarny, zadłuża miasto, powinien już odejść, 
nietrafione inwestycje ‐ stadion, hala, Rynek, Dębowiec) 

starówka (rynek)  11  5% 
(brzydki rynek, brak zieleni, niepotrzebne ozdobniki ‐ fontanna i 
makieta to są buble) 

zaniedbana Wapienca  10  5%  (odpowiedź przeważającej liczby respondentów z Wapienicy) 

obsługa w Urzędzie Miejskim  9  4% 
(nieuprzejmi urzędnicy, zła obsługa, brak wymiany informacji 
między wydziałami) 

wysypisko w Lipniku  7  3%  (dalej śmierdzi) 

brak życia studenckiego  6  3%  (brak oferty dla studentów) 

śmieci na ulicach  6  3%  (ulice nie zadbane, śmieci z ulotek w centrum) 

za mało pracy  6  3%  (trudno o robotę) 

niskie płace  5  2%  (za małe zarobki, wszędzie tylko płaca minimalna) 

niezagospodarowana rzeka  5  2% 
(miasto powinno być bardzie otwarte na Białkę, plaże, brakuje 
bulwarów nad rzeką) 

toalety   4  2%  (za mało, powinny być bezpłatnie) 

hałas  4  2%  (wieczorny z barów i klubów) 

Policja  4  2% 
(nieuprzejma, nie zajmuje się tym czym powinna, za mało/za 
dużo patroli) 

Studio Filmów Rysunkowych   3  1%  (kiepskie muzeum, dla dzieci mało interesujące) 

ulice dojazdowe  3  1%  (dziury, brak chodników) 

zadłużenie miasta  3  1%  (żyjemy na kredyt) 

za mało placów zabaw  3  1%  (mało miejsc gdzie można pójść z dziećmi) 

za dużo centrów handlowych  3  1% 

chwilówki (za dużo parabanków)  3  1%  (ulotki ‐ śmiecą miasto) 

upadek miasta  3  1%  (młodzi stąd uciekają, mało inwestycji, prowincjonalizacja) 

hala pod Dębowcem  3  1%  (brzydka, droga i niefunkcjonalna) 

1c) Co trzeba w pierwszym rzędzie zmienić w mieście? 

więcej ścieżek i tras  rowerowych  42  21%  (w centrum nie da się jeździć na rowerze) 

lepsza komunikacja  40  20% 

(więcej linii, lepsze autobusy, autobusy elektryczne, tańsze bilety, 
tablice elektroniczne na przystankach i w autobusach, możliwość 
kupowania biletów prze komórkę, kilka głosów za komunikacją 
bezpłatną) 

więcej mieszkań komunalnych  32  16%  (powinno się więcej budować, za dużo pustostanów) 

mniejszy ruch samochodowy  31  15%  (zmniejszyć ruch  w centrum, więcej miejsc parkingowych) 

poprawić czystość powietrza  31  15%  (piece, kary za palenie śmieciami, mniejszy ruch samochodowy) 

więcej zieleni  28  14%  (więcej parków, nie wycinać drzew) 

więcej miejsc w przedszkolach i żłobkach  27  13%  (wybudować nowe) 

zlikwidować Straż Miejską  22  11% 
(niepotrzebna, nie robi nić ważnego, utrudnia tylko życie, 
kosztowna) 

zamknąć ruch samochodowy w centrum  19  9%  (tylko autobusy elektryczne) 

więcej wydarzeń kulturalnych  15  7%  (lepszy teatr, potrzebna filharmonia, więcej koncertów i imprez) 

Prezydenta  12  6%  (powinien już odejść) 

lepsza wyższa edukacja  11  5%  (powinien powstać uniwersytet) 

infrastruktura sportowa  11  5% 
(wybudować baseny kryte i aqua park, kryte lodowisko, więcej 
boisk i siłowni na wolnym powietrzu) 

lepsza komunikacja regionalna  10  5% 
(zwłaszcza przywrócić połączenie kolejowe Bielsko‐Cieszyn, 
więcej linii w obrębie powiatu) 

zatrzymać tu młodych  10  5% 

więcej placów zabaw dla dzieci  9  4% 

lepsza służba zdrowia  9  4%  (więcej przychodni specjalistycznych) 
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przewietrzyć ratusz  6  3%  (zmiana władzy) 

przebudowa Cieszyńskiej  5  2%  (mieszkańcy Wapienicy) 

więcej inwestycji  5  2% 

więcej pracy  4  2% 

zadbać o bezdomnych  4  2% 

2) Jak oceniasz obecne władze miejskie? 

pozytywnie/b. dobrze  74  37% 
(prezydent ‐ dobry gospodarz, dużo inwestycji, miasto 
funkcjonuje dobrze, porządek i ład, drogi i obwodnice) 

Krytycznie/średnio/ujdzie  40  20% 
(władze radzą sobie średnio, kiepska obsługa w urzędzie, za dużo 
jest zmian na siłę) 

negatywnie/źle  45  22% 
(prezydent rządzi autorytarnie, złe inwestycje ‐ np. stadion, hala, 
toalety; korupcja, kolesiostwo; władza wyalienowana, władza jest 
arogancka, robią co chcą) 

trudno powiedzieć  43  21%  (nie wiem, nie interesuję się, nie mam zdania) 

3) Co myślisz o idei przywrócenia województwa bielskiego? 

Za  115  57% 
(Bielsko odzyskałoby znaczenie, większy wpływ na finanse, 
decyzyjność, pieniądze idą tylko na Górny Śląsk, własny budżet, 
niezależność, mielibyśmy własne urzędy) 

Przeciw  42  21% 
(nierealne, nie da się zrobić, niepotrzebne, tylko zwiększy się ilość 
urzędników, byłoby za małe i za słabe ) 

Trudno powiedzieć  45  22%  (nie wiem, nie mam zdania) 

 
 
IV. Pojedyncze konkretne sprawy: 

 Na ul. Celnej deszczówka spływa na ulice, a nie do ścieków 
 Kiepska dostępność Szyndzielni (najbliższy punkt wypadowy, a infrastruktura niedostosowana, parking 

daleko, a dojście poboczem niebezpieczne - czyli albo bliżej albo dostosować dojście; parking jest drogi, 
co też jest barierą, powinien być bezpłatny) 

 Mało kursów autobusowych do i z Lipnika 
 Mało kursów autobusowych do i z Hałcnowa 
 Poprawić przystanek przy Prezydencie (naprzeciwko), bo nie ma gdzie usiąść 
 Fatalny stan ul. Krakowskiej 
 Supermarket przy cmentarzu (ul. Żywiecka) 
 Wiaty na przystankach za małe – nie chronią przed deszczem i słońcem 
 Biedronka na Karpackim – źle rozwiązana kwestia ruchu pieszego 
 Oś. Kopernika – ulice dojazdowe w złym stanie 
 Brak chodników przy ul. Jaworzańskiej 
 Biblioteka ma za mało pieniędzy – miasto się nie dokłada do zakupów książek 
 Toalety publiczne powinny być darmowe 
 Czy to jest moralne, żeby zastępcę prezydenta, który się na własne życzenie zwolnił, bo startował do 

sejmiku, zatrudniać znów w ratuszu jako specjalistę? Emeryt-specjalista!!! 
 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie chronią istniejącej zieleni. 
 Punkty przedszkolne otwiera się w wieżowcach, bo prezydent mówi, że nie będzie dopłacał do oświaty. 
 Województwo bielskie: pomogłoby. Np. w kontaktach ze spółkami wodnymi uzgodnienia w sprawach 

dotyczących Bielska wysyła się do Katowic, oni nam potem odpisują, trwa to miesiącami, a można by było 
załatwić na miejscu. Dobrze, że chociaż konserwator zabytków jest na miejscu. 

 Do wycinki drzew nie zatrudnia się fachowców arborystów, dlatego są przeprowadzane źle. 
 



6 

V. Odpowiedzi i pomysły oryginalne albo osobliwe 
 Przekształcić Bielsko w miasto kasyn (coś na wzór Las Vegas) 
 Przywrócić w centrum lampy gazowe 
 Zlikwidować spółdzielnie mieszkaniowe 
 W mieście jest za dużo drzew 
 Basen w Cygańskim Lesie powinien być krytym termalnym kąpieliskiem 
 Odsłonić Niwkę 
 Przywrócić stary ZWM 
 Trzeba tu zmienić wszystko. 


