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Słowo wstępne: 

Szanowni Państwo,  
PoniŜsza ankieta ma, przede wszystkim, określić odczucia mieszkańców Brzegu, na 
temat naszego miasta, jego wad i zalet, plusów i minusów, jego dobrych i złych 
stron. Ankieta wskaŜe takŜe, na podstawie opinii mieszkańców, jakie kierunki rozwoju 
byłyby dla społeczności brzeskiej najbardziej optymalne.  
Celem przeprowadzenia tej ankiety jest moŜliwość stworzenia takiego kierunku 
rozwoju naszego miasta, który uwzględnia przede wszystkim oczekiwania i zdanie 
mieszkańców. 
Ze względu na ogromne moŜliwości oraz spory wachlarz zadań, jakie stoją przed 
naszym miastem, właśnie Państwa zdanie jest dla nas niezwykle waŜne. Państwa 
opinia pozwoli nam na wyznaczenie i realizację kierunków  priorytetowych dla 
rozwoju naszego miasta.  
Dlatego teŜ serdecznie zachęcamy do wypełnienia tej ankiety, zachęcamy Państwa 
do współtworzenia polityki zrównowaŜonego rozwoju naszego miasta. Miasta, w 
którym wszyscy mieszkamy, miasta, na którym nam wszystkim powinno zaleŜeć, 
naszej małej Ojczyzny – miasta Brzeg 
     Zespół ds. strategii zrównowaŜonego rozwoju miasta Brzeg 

 
Urząd Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg,  
tel. 0 77 416 99 70, e-mail: um@brzeg.pl, www.brzeg.pl 
 

 
 

 

Ankieta dotycząca przygotowania strategii zrównowaŜonego rozwoju 

miasta Brzeg 
 
 

1. Proszę określić nie więcej niŜ trzy kierunki najistotniejsze dla rozwoju miasta 

Brzeg: 
a) polityka społeczna 
b) infrastruktura miejska 
c) turystyka 
d) sport i rekreacja 
e) edukacja 
f) kultura 
g) ochrona środowiska  
h) przedsiębiorczość 
i) mieszkalnictwo 
j) inny (jaki?) 
 
2. Proszę określić nie więcej niŜ trzy najistotniejsze Pana/i zdaniem problemy 

społeczne występujące w mieście Brzeg, które naleŜy w pierwszej kolejności 
rozwiązać: 

a) bezrobocie 
b) przemoc  
c) bezdomność / brak mieszkań 
d) alkoholizm 



 2 

e) narkomania 
f) przestępczość nieletnich 
g) chuligaństwo 
h) obniŜenie poziomu bezpieczeństwa 
i) zuboŜenie społeczeństwa 
j) obniŜenie poziomu etycznego społeczeństwa 
k) brud w mieście 
l) inny (jaki?) 
 
3. Jakie, Pana/ i zdaniem, działanie moŜe rozwiązać najistotniejsze problemy 

społeczne w naszym mieście? (proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi) 
a) działalność w zakresie zwiększenia zatrudnienia (szkolenia i kursy dla bezrobotnych, 

ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej) 
b) zwiększenie liczby instytucji zajmujących się problematyką społeczną 
c) wzrost zakresu działań instytucji pomocy społecznej 
d) tworzenie zakładów pracy chronionej 
e) szeroka profilaktyka prowadzona w szkołach 
f) funkcjonowanie stowarzyszeń i grup wzajemnego wsparcia 
g) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy 
h) zwiększenie liczby patroli policji i straŜy miejskiej 
i) rozbudowa systemu monitoringu 
j) częstsze sprzątanie miasta 
k) inne (jakie?) 

 
4. Jakie dostrzega Pan/i najistotniejsze problemy związane z infrastrukturą 

miejską? (proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi) 
a) zły stan infrastruktury drogowej (zły stan ulic i chodników) 
b) brak drugiej przeprawy mostowej przez Odrę 
c) niewystarczające inwestycje publiczne w zakresie infrastruktury (m.in. obiekty 

sportowe, obiekty kulturalne, oświatowe, inne) 
d) niewystarczające inwestycje prywatne w zakresie infrastruktury  (m.in. obiekty 

sportowe, hotele, centra rozrywki, inne) 
e) niewystarczające nakłady na ochronę zabytków 
f) brak mieszkań i miejsc pod budownictwo mieszkaniowe 
g) niewykorzystywanie potencjału rzeki Odry 
h) inne (jakie?) 
 
5. Jakie działania. Pana/i zdaniem, mogą rozwiązać problemy związane z 

infrastrukturą miejską? (proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi) 
a) zagospodarowanie rzeki Odra 
b) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowo-przemysłowe 
c) poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej 
d) rozwój infrastruktury edukacyjnej 
e) zachęcanie inwestorów do zwiększenia napływu kapitału 
f) modernizacja i rozbudowa obiektów kultury (np. amfiteatr, kino) 
g) modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych (np. basen, stadion) 
h) inne (jakie?) 
 
6.  Jakie dostrzega Pan/i najistotniejsze problemy związane z edukacją i kulturą? 

(proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi) 
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a) lokalizacja oraz dostępność brzeskich bibliotek 
b) niedostępność obiektów edukacyjnych i kulturalnych dla osób niepełnosprawnych 
c) brak społecznych i prywatnych szkół i przedszkoli 
d) mały wachlarz szkół średnich do wyboru dla uczniów 
e) odpływ absolwentów gimnazjum do większych ośrodków (Wrocław, Opole) 
f) brak strategii rozwoju kultury 
g) brak miejsc uŜyteczności publicznej dla kółek zainteresowań, warsztatów, itp. 
h) brak znaczących imprez kulturalnych 
i) inne (jakie?) 
 
7. Jakie działania. Pana/i zdaniem, mogą rozwiązać problemy związane z edukacją i 

kulturą? (proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi) 
a) usytuowanie bibliotek w jednym miejscu  
b) dostosowanie obiektów edukacyjnych i kulturalnych dla osób niepełnosprawnych 
c) ukierunkowanie prywatnych przedsięwzięć na stworzenie prywatnych szkół i 

przedszkoli 
d) prowadzenie ewidencji tzw. „brakujących zawodów” dla osób wybierających szkołę 

średnią 
e) rozwój oferty edukacyjnej (publicznej i prywatnej) 
f) poprawa stanu technicznego obiektów szkół i przedszkoli 
g) rozwój róŜnorodnych organizacji młodzieŜowych 
h) stworzenie całorocznej atrakcyjnej oferty stałych imprez kulturalnych na terenie 

miasta 
i) inne (jakie?) 
 
8. Czy zdaniem Pana/i Brzeg jest miastem atrakcyjnym turystycznie? 
a) tak 
b) nie 
c) trudno powiedzieć 
 
9. Proszę wskazać przynajmniej cztery miejsca, obiekty które zdaniem Pana/i są 

największą atrakcją naszego miasta. 

 

10. Proszę wskazać przynajmniej cztery miejsca, obiekty które zdaniem Pana/i są 

najmniej atrakcyjne (np. miejsca zaniedbane, niebezpieczne, miejsca, które 

mogłyby być zaadaptowane do celów turystycznych, ale nie są itd.). 

 

11. Proszę wskazać wybrane cztery fragmenty miasta lub konkretne miejsca w 

Brzegu, wymagające Pana/i zdaniem odnowienia. 

 

12. Proszę wskazać cztery najbardziej atrakcyjne wydarzenia kulturalne, imprezy 
odbywające się w Brzegu: 

a) Dni Brzegu 
b) Jazz nad Odrą 
c) Wratislavia Cantans 
d) Festiwal Eurosilesia 
e) Olimpiada Muzyczna pod patronatem Kurta Masura 
f) Festiwal Piosenki Religijnej Corda Cordi 
g) Festiwal Piosenki Angielskiej 
h) Konfrontacje Literackie SYFON 
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i) Wystawy w Muzeum Piastów Śląskich 
j) Wystawy w Galerii BCK 
k) Festiwal Kultur (Jarmark Średniowieczny) 
l) Imprezy sportowe 
m) inne (jakie?) 
 
 
13. Jaki kierunek rozwoju w zakresie turystyki widział/aby Pan/i dla naszego 

miasta? (proszę zaznaczyć przynajmniej trzy kierunki rozwoju) 
a) wodny szlak turystyczny na rzece Odrze i zagospodarowanie terenów nadrzecznych 
b) promocja terenów zielonych i pomników przyrody w naszym mieście 
c) odkrycia archeologiczne i relikty osadnictwa 
d) imprezy lokalne i o zasięgu krajowym – rozszerzenie działalności kulturalnej 
e) imprezy turystyczne, sportowe i rekreacyjne 
f) rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej 
g) szlaki turystyczne: piesze i rowerowe 
h) turystyka motorowa 
i) wędkarstwo 
j) turystyka zdrowotna 
k) turystyka sentymentalna 
l) turystyka biznesowa (kongresy, sympozja) 
m) inne (jakie?) 

 
14. Czy formy promocji Brzegu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie są zdaniem 

Pana/i wystarczające? 
a) tak 
b) nie 
c) nie mam zdania 
 
15. Jak ocenia Pan/i warunki Ŝycia w naszym mieście? 
a) bardzo dobre 
b) dobre 
c) zadawalające 
d) złe 
 
16. Czy czuje się Pan/i bezpiecznie w naszym mieście? 
a) tak 
b) nie 
c) trudno powiedzieć 
 

17. Warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej: 
a) bardzo dobre 
b) dobre 
c) zadawalające 
d) złe 
 
18. Co wyróŜnia Brzeg na tle innych miast o podobnej wielkości (ok. 40 tysięcy 

mieszkańców) – podaj najwyŜej trzy elementy. 
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19. Proszę w kilku zdaniach nakreślić wizję Brzegu, w którym będzie się Pan/i 

dobrze czuć i w którym chciał(a)by Pan/i mieszkać 

 

20. Czy zamierza Pan/i w najbliŜszym czasie wyprowadzić się z Brzegu? Jeśli tak, to 

dlaczego? 
 
 
 
METRYCZKA: 
 
1. Płeć: 
a) Kobieta 
b) MęŜczyzna 
 
2. Wiek 
a) 15 – 25 
b) 26-40 
c) 41-60 
d) pow. 60 lat 
 
3. Wykształcenie: 
a)  wyŜsze 
b) policealne 
c) średnie 
d) zasadnicze zawodowe 
e) podstawowe 
 
4. Dochód miesięczny netto na jednego członka w rodzinie: 
a) do 500 zł 
b) 500 – 1000 zł 
c) powyŜej 1000 zł 
 
 
 
Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć do Urzędu Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12, do 
Biura Podawczego lub do pok. 8 budynek B, w godzinach pracy Urzędu.   
Za wypełnioną ankietę jej autor moŜe otrzymać drobny upominek – jeden gadŜet 
promocyjny miasta Brzeg. Szczegółowe informacje pod nr 0 77 416 99 57 

 


