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Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony  
na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych  
i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu 
wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości 
funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne 
uwarunkowania endogeniczne (wg Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 
programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, Warszawa 13 sierpnia 2008 r.). 

Dotychczasowe działania miasta dotyczące rewitalizacji skupiały się na formułowaniu 
strategii działań rewitalizacyjnych dla Starogardu Gdańskiego oraz scharakteryzowaniu 
obszarów kryzysowych, wymagających podjęcia tychże działań. W ramach Lokalnego 
Programu Rewitalizacji przeprowadzono wiele działań służących poprawie i rozbudowie 
infrastruktury społeczno-publicznej w Starogardzie Gdańskim. Z uwagi na szczególną 
koncentrację negatywnych zjawisk oraz istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, Uchwałą 
Rady Miasta wyznaczono, spośród 4 obszarów zdegradowanych jako obszar rewitalizacji 
Stare Miasto.  

W poprzednich latach: 2008 i 2013  przeprowadzono dwa badania, których celem było 
zdiagnozowanie opinii mieszkańców Starogardu Gdańskiego na temat działań 
rewitalizacyjnych podejmowanych przez władze Miasta. Pierwsze badanie powstało  
na podstawie kwestionariusza ankiety składającego się z 15 pytań badawczych 
koncentrujących się głównie na analizie obszarów położonych w obrębie centrum miasta.  
W ramach drugiego badania przeprowadzonego w 2013r. skonstruowano kwestionariusz 
ankiety zawierający 21 pytań badawczych podzielonych na dwie części. Pierwsza dotyczyła 
ogólnej oceny miasta Starogard Gdański natomiast druga zawierała pytania dotyczące obszaru 
centrum/Rynku i najbliższych okolic.  

Przedmiotem obydwu sondaży była m.in. ocena: 
poziomu satysfakcji z zamieszkiwania w Starogardzie Gdańskim/centrum, ogólnego wyglądu 
i funkcjonowania miasta w wybranych aspektach oraz diagnoza elementów wpływających  
na percepcję miasta tj.: wyobrażenie/ocena fizycznej struktury środowiska zamieszkania, 
emocjonalne związki z miastem, oczekiwania i potrzeby mieszkańców w zakresie 
zagospodarowania przestrzeni miasta/centrum oraz rozpoznanie pozytywnych i negatywnych 
stron zamieszkiwania w przestrzeni całego miasta lub centrum. 

Celem niniejszego badania było przedstawienie pogłębionej oceny, opinii oraz potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców na temat działań rewitalizacyjnych podejmowanych przez władze 
miasta a także uzupełnienie dwóch poprzednich badań przeprowadzonych w 2008 i 2013r.  
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W 2016r. zakres obszarów badawczych w stosunku do poprzednich analiz został 
rozszerzony i pogłębiony. Mieszkańców Starego Miasta poproszono o odpowiedź na 50 pytań 
badawczych zawartych w kwestionariuszu ankiety, które podzielone zostały na 5 bloków 
tematycznych: 

1. Ogólna percepcja miasta (w tym Starego Miasta) 
2. Funkcjonalność wybranych obszarów rewitalizacji (ład przestrzenny, 

infrastruktura, transport, bezpieczeństwo, handel, mieszkalnictwo, 
komunikacja miejska) 

3. Czas wolny i turystyka 
4. Atrakcyjność obszarów rewitalizacji, diagnoza potrzeb, oraz problemów 

społecznych i propozycje ich zmian 
5. Ocena istotności zagadnienia rewitalizacji w optyce mieszkańców 

Przeprowadzając kolejne badanie i nawiązując do wyników badań przeprowadzonych  
w poprzednich latach, chcieliśmy się dowiedzieć jak w ocenie respondentów zmieniło się 
Centrum miasta pod względem funkcjonalności i warunków życia. Zależało nam na zabraniu 
informacji, z których elementów rewitalizacji przestrzennej, społecznej i ekonomicznej 
mieszkańcy są najbardziej zadowoleni, a które z nich wymagają podejmowania dalszych 
działań. W ankiecie poprosiliśmy też aby mieszkańcy dokonali wyboru i hierarchizacji celów 
rewitalizacji rejonu Starego Miasta. W raporcie odwołujemy się także do wyników sondaży  
z 2008 i 2013r. roku w celu porównania deklarowanych postaw, ocen i oczekiwań 
dotyczących wybranych aspektów funkcjonowania miasta. 
Niniejsze badanie przeprowadzone zostało za pomocą kwestionariusza ankiety składającego 
się z 50 pytań badawczych podzielonych na pięć bloków badawczych wymienionych 
powyżej. Ankieterzy przeprowadzili 950 ankiet wśród dorosłych mieszkańców Starego 
Miasta. W badaniu wzięło udział 52% kobiet i 48% mężczyzn.  
W przypadku wieku najliczniejszą kategorię stanowią osoby mieszczące się przedziale  
40-59 lat (39,3%), następną w wieku 18-39 lat (33,3%) a trzecią respondenci w wieku 60 lat  
i więcej(27,26%).  
Ze względu na posiadane wykształcenie, najliczniej reprezentowane są osoby  
z wykształceniem średnim (50 %) i kolejno z zasadniczym (19%), podstawowym (17%)  
i na końcu wyższym (14%). 
Jeśli chodzi o status zawodowy; największą grupę stanowiły osoby bezrobotne -39% 
następnie pracujące - 29% a następnie; emeryci i renciści -13 %, osoby uczące się- 13%  
oraz studiujące - 6%.  
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W empirycznych badaniach socjologicznych koncepcję satysfakcji rozumie się jako miarę, 
skalę, określającą w jakim stopniu środowisko zbudowane zaspokaja fundamentalne potrzeby 
ludzkie. Satysfakcja z zamieszkiwania definiowana jest jako subiektywna ocena sytuacji 
mieszkaniowej, najbliższego otoczenia. „Zadowolenie” lub „niezadowolenie” i jego stopień 
stanowią kryterium w układzie relacji mieszkaniec - środowisko zamieszkania. Stosunek 
mieszkańca do różnych elementów otoczenia wyraża się głównie w jego ocenach i wyborach, 
jakich dokonuje lub chciałby dokonać. 

Na pierwsze pytanie „Czy jest Pan(i) zadowolony z tego, że mieszka Pan(i)  
w Starogardzie Gdańskim?” prawie 3/4 ankietowanych (71%) wyraziła zadowolenie  
z zamieszkiwania w Starogardzie Gdańskim (suma odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie 
tak”). Odsetek osób niezadowolonych ukształtował się na poziomie 19% (suma odpowiedzi 
„raczej nie” i „zdecydowanie nie”.  Jak wskazuje analiza danych z lat poprzednich procent 
mieszkańców zadowolonych z faktu zamieszkiwania w Starogardzie Gdańskim w porównaniu 
do 2013r. zwiększył się o 12% co stanowi znaczny wzrost. Na poziom satysfakcji  
z zamieszkiwania w danym miejscu wpływa wiele różnych i nakładających się na siebie 
czynników; obiektywnych, subiektywnych, społecznych i ekonomicznych pośród których 
można m.in. wyróżnić np.: miejsce w strukturze społecznej, status materialny, wykształcenie, 
wiek, stopień zakorzenienia, standard mieszkania, lokalizacja, wygląd otoczenia, dostępność 
usług i infrastruktury itd. Choć nie mamy informacji, które z czynników w największym 
stopniu wpływają na satysfakcję mieszkańców to można wyciągnąć wniosek, że mieszkańcy 
dostrzegają zmiany w swoim otoczeniu, oceniają je wysoce pozytywnie a co za tym idzie,  
że komfort ich życia uległ poprawie. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Starogard Gdański – ogólna ocena miasta 
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W drugim  pytaniu zapytaliśmy ankietowanych o ich stosunek do Starogardu Gdańskiego oraz 
odniesienie się do kilku stwierdzeń.  
 

 
 
Całościowa analiza tego pytania wskazuje, że stosunek mieszkańców do miasta jest wysoce 
pozytywny o czym świadczy rozkład częstości odpowiedzi w stosunku do poszczególnych 
twierdzeń. W przypadku pierwszego z nich „jestem mocno związana/y ze Starogardem Gdańskiem” 
prawie trzy czwarte mieszkańców (74%) udzieliło odpowiedzi, że jest „zdecydowanie” lub „raczej” 

2008 (N=900) 2013 2016
Tak, raczej tak 62,9% 59,10% 71%
Trudno powiedzieć 21,5% 12% 10%
nie, raczej nie 15,6% 28,90% 19%

62,9% 59,10%
71%

21,5%
12% 10%15,6%

28,90%
19%

Rys. 1. Czy jest Pan(i) zadowolony, że mieszka Pan(i) w Starogardzie Gdańskim? 
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mocno związana ze Starogardem Gdańskim. Odpowiedzi negatywnej („nie” i „zdecydowanie nie”) 
udzieliło zaledwie 12% badanych, natomiast w 14% udzieliło odpowiedzi „średnio”.  
Analiza odpowiedzi na kolejne twierdzenie wskazuje, że większość mieszkańców (58% - suma 
odpowiedzi „średnio”, „nie” i „zdecydowanie nie”) czuje się związana z więcej niż jedną dzielnicą 
miasta, natomiast pozostałe 42%  deklaruje związek tylko z jedną dzielnicą.  
Dla 78% badanych Starogard Gdański nie jest obojętny i tylko 10% ankietowanych wyraziło 
odmienną opinię w tym zakresie.  64% ankietowanych jest zdecydowanie lub raczej dumna z faktu 
zamieszkiwania w Starogardzie, 15% umiarkowanie, a dla pozostałych 21% jest to okoliczność, 
która nie stanowi powodu do dumy.  64% mieszkańców zadeklarowało, że nie chciałoby opuścić 
Starogardu, 20% uznała, że jest to „średni” pomysł, natomiast pozostałe 16% respondentów 
chciałoby zamieszkać w innym miejscu.  
W pytaniu nr.3 poprosiliśmy respondentów aby odnieśli się do kilku cech opisujących ich miasto. 
Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 
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W odczuciu 30% ankietowanych miasto można uznać za bezpieczne, 42% ma w tej kwestii 
odmienny pogląd a pozostałe 28% uważa, że to określenie w umiarkowany sposób określa 
Starogard.  
Jeśli chodzi o ocenę walorów przyrodniczych – zieleni odpowiedzi respondentów w tej kwestii były 
niejednoznaczne; 35% ankietowanych stwierdziło, że do miasta pasuje określenie „zielone” i tyle 
samo miało zdanie przeciwne, pozostali badani 30% uznało, że to miało w umiarkowanym stopniu 
odzwierciedla Starogard. Podobna sytuacja powtórzyła się przy ocenie czystości miasta: 32% 
badanych  stwierdziło, że jest ono czyste i zadbane i prawie tyle samo 38% uznało, że nie jest to 
cecha właściwie opisująca miejsce ich zamieszkania, pozostałe 30% stwierdziło, że atrybut ten  
w umiarkowany sposób określa Starogard.  
68% badanych uznało Starogard za miasto ciekawe architektonicznie, 10% wyraziło nie zgodziło 
się z tą cechą a 22% uznało, że cecha ta w umiarkowany sposób opisuje ich miasto. 
W opinii 86% badanych jest to miasto „z tradycjami”, 4% ma odmienne zdanie w tej materii,  
a pozostałe 10% nie ma w tej kwestii wyraźnej opinii. 
Tylko 16% ankietowanych uznało swoje miasto za „ładne”, 20% nie ma w tej kwestii wyraźnej 
opinii, natomiast większość - 64% uważa, że ta cecha nie pasuje do opisu Starogardu. 
Na podstawie analizy odpowiedzi należy stwierdzić, że ponad połowa mieszkańców (61%)  
nie uważa Starogardu za miasto nowoczesne, 28%  twierdzi, że ta cecha średnio pasuje do opisu ich 
miasta, natomiast w opinii 11% jest to cecha zdecydowanie lub raczej opisująca aglomerację, którą 
zamieszkują.   
 
Podsumowując powyższe zestawienie należy stwierdzić, że w opinii badanych cechami, które 
zdecydowanie najlepiej opisują Starogard Gdański są określenia: „z tradycjami” i „ciekawy 
architektonicznie”. W odniesieniu do takich cech jak: „czysty”, „zielony” i „bezpieczny” najwięcej 
jest przeciwstawnych/biegunowych opinii. Natomiast najmniej badanych zgodziło się  
ze stwierdzeniem, że ich miasto jest ładne i nowoczesne. 
 
W kolejnym pytaniu poproszono mieszkańców do wybranie jednego z pięciu stwierdzeń, które  
w najlepszy sposób opisują aktualną sytuację w ich mieście.  
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Aktualna sytuacja w mieście została oceniona przez mieszkańców w sposób pozytywny. Najwięcej 
ankietowanych (35%) zgodziło się ze stwierdzeniem, że miasto rozwija się w bardzo dobrym 
kierunku  oraz, że sytuacja w mieście jest dobra i stabilna – 28%. Tylko 15% uważa, że warto  
na nowo przemyśleć kierunki rozwoju miasta i cele do realizacji i prawie tyle samo ankietowanych 
(14%) nie zauważyło żeby miasto się rozwijało. A zaledwie 8% zadeklarowało, że nie ma wiedzy 
na temat rozwoju Starogardu.  
 
W piątym pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć czy mieszkańcy chcieliby powtórnie zamieszkać  
w Centrum Miasta. Zdecydowana większość ankietowanych (82%) odpowiedziała na to pytanie 
twierdząco. Pozostałe 18%  ankietowanych stwierdziło natomiast, że mogłoby zamieszkać w innej 
części Starogardu Gdańskiego.  
W ankiecie poprosiliśmy mieszkańców o uzasadnienie swoich odpowiedzi.  
Osoby, które udzieliły odpowiedzi twierdzącej za atut uznały: kwestie związane z komunikacją  
i transportem („małe odległości”, „wszędzie jest blisko”, „szybki dostęp do centrum”, „dobry 
dostęp komunikacji miejskiej”), możliwość spędzania wolnego czasu w sposób ciekawy i aktywny: 
„dużo imprez kulturalnych, a także: więzy rodzinno- towarzyskie („mam tu rodzinę, znajomych”, 
„sentyment- mieszkam tu od urodzenia”, „lubię to miejsce”) oraz kwestie dotyczące życia 
zawodowego („prowadzę tu placówkę handlową i jest ona moim miejscem utrzymania, mam tu 
miejsce pracy”). 
Osoby, które nie chciałby powtórnie zamieszkać w centrum wyraziły swoje niezadowolenie  
w następujący sposób: „za duży ruch”, „brak obwodnicy”, „płatne parkingi nawet dla mieszkańców 
centrum”, „hałas”, „ brudno”, „niebezpiecznie”, „złe warunki mieszkaniowe np. studzienka 
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kanalizacyjna wewnątrz domu”, „problem zalewania mieszkań”, „brak dobrych chodników”, 
„zjawiska patologiczne np. alkoholizm, bezdomność”, „wieczorami jest niebezpiecznie” 
 
Porównując  aktualnie zebrane dane do wyników badań przeprowadzonych w 2008r.  należy 
stwierdzić, że odsetek osób, które ponownie wybrałyby Centrum Starogardu Gdańskiego jako 
miejsce swojego zamieszkania wzrósł z 38,9% (suma odpowiedzi raczej i zdecydowanie tak- 
2008r.) do 82% (suma odpowiedzi raczej i zdecydowanie tak-2016r.). Oznacza to, że odsetek osób, 
które podjęłyby tą samą decyzję dotyczącą wyboru miejsca zamieszkania wzrósł aż o 43,1 punktów 
procentowych.  
 

 
 
 
W szóstym pytaniu poprosiliśmy mieszkańców o wskazanie głównych zalet Starogardu 
Gdańskiego.  
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Najwięcej badanych – 50% doceniło atrakcyjną sieć handlowo-usługową (wszystko blisko) oraz 
zabytkową architekturę Starego Miasta – 40%. Kolejne mocne strony Centrum miasta wymienione 
przez respondentów to: bycie w centrum wydarzeń  18%,  kwestie związane z poprawą 
infrastruktury – 15%, czystość – 14% oraz prestiż – 13%. Odpowiedzi „inne” : „mieszka tu moja 
rodzina”, „jest tu  dużo moich znajomych”, „przyzwyczajenie, tanie mieszkanie”. 
 
Aby uzyskać pełen obraz sytuacji w pytaniu siódmym poprosiliśmy mieszkańców o wskazanie  
słabych stron rejonu Centrum. Jeśli poszczególne czynniki uszeregować według ważności wskazań, 
to dla 72% mieszkańców najbardziej uciążliwe są kwestie związane z komunikacją – zbyt duży 
ruch samochodowy i korki, na drugim miejscu zły stan dróg i chodników – 71% a także brak 
wystarczającej liczby parkingów – 63%. Kolejne słabe strony wymienione przez respondentów 
dotyczyły: braku bezpieczeństwa - 48%, złego stanu zabytków -  32%, zbyt dużej ilość reklam - 
28% oraz brak czystości i zaniedbaną zieleń -25%. Także 25% ankietowanych wybrało odpowiedź 
„inne”. 
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Rys. 7. Jakie są Pana/i zdaniem najważniejsze minusy, negatywne 
strony tego rejonu miasta? Proszę wskazać dwie rzeczy, które jako 

pierwsze przychodzą Panu(i) do głowy. N-950

25%
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Odpowiedzi „Inne”  Liczba wskazań 
patologia wśród młodzieży (salony gier, głośna muzyka, alkohol)    37 
ruch samochodów na rynku/korki   34 
wykonać ocieplenie budynków   34 
brak ogrodzeń przed domem (chodnik i ulica)   26 
brak bezpiecznych warunków dla dzieci (chodniki nie mają barierek)   24 
brudna rzeka    23 
brak ciepłej wody miejskiej, łazienki na zewnątrz domu/mieszkania    22 
zły stan budynków np.. brak bieżącej ciepłej wody, ogrzewanie węglowe, 
studnia kanalizacyjna się zapycha i wybija woda (ul. Owidzka 6)   

 16 

brak wydarzeń kulturalnych 16  16 
toalety które są na korytarzach domów poprawić i dostosować do 
mieszkańców (ul. Owidzka) 8 

  8 

łączna suma wskazań  240 
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W dalszej części ankiety wyróżniono 15 aspektów funkcjonowania miasta w podziale na 5 kategorii 
i poproszono respondentów o ich ocenę.  

Wśród wybranych elementów funkcjonowania miasta najlepiej zostały ocenione:  
1. atrakcyjność i funkcjonowanie zieleni -74% 
2. sieć handlowo – usługowa -67% 
3. estetyka i czystość ulic i placów na terenie centrum -66% 

Najgorzej zaś: 
1. parkingi dla samochodów/ilość miejsc parkingowych – 67% 
2. stan dróg i chodników -58% 
3. dostępność ścieżek rowerowych -56% 

 
Poszczególne dziedziny życia miasta oceniano w skali od 1 - bardzo źle do 5 – bardzo dobrze. 
Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów przedstawia poniższy wykres. 
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Analiza i porównanie wyników badań przeprowadzonych w 2016, 2013 oraz w 2008r. 
 

1. Ocena centrum miasta w odniesieniu do różnych elementów jego funkcjonowania  

2016 20131            2008 
 

 

Odp. 
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Trudno 
powiedzieć 

Odp. 
negatywne 

Odp. 
pozytywne 

Trudno 
powiedzieć 

Odp. 
negatywne 

Odp. 
pozytywne 

Trudno 
powiedzieć 

Odp. 
negatywne 

ŁAD PRZESTRZENNY  
8.1 wodociągi i 
kanalizacja 
 

61% 8% 31%   57,5% 
 

33% 9,5% 41% 
 

37% 21% 
 

8.2 jakość i utrzymanie 
zieleni 

74% 12% 14%   60,80% 19,80% 19,20% 53,30% 
 

19,20% 27,50% 
 

8.3 estetyka i czystość  
ulic i placów na terenie 
centrum 

66% 18% 16% 30,40% 
 

27,90% 41,70% 23,70% 
 

19,90% 56,30% 

 
INFRASTRUKTURA 
8.4 stan dróg i 
chodników  
 

25% 17% 58% dróg  
13% 

 
chodników 

29% 

dróg15,5
% 
 

chodników 
18% 

dróg 
70% 
 
chodników 
53% 

11,4% 6,8% 81,8% 

8.5 stan i dostępność 
infrastruktury 
rowerowej  

29% 35% 36% b.d b.d b.d b.d b.d b.d 

8.6 stan oświetlenia  
 

53% 25% 22% 54,10% 22,50% 23,30% 50,40% 18,40% 31,30% 

8.7 dostępność placów 
zabaw dla dzieci -
2016 
Miejsca zabaw dla 
dzieci- 2008 i 2013 

57% 30% 13% 30,60% 20,10% 49,20% 18,40% 17,40% 64,30% 

8.8 dostępność 
infrastruktury dla 
osób 
niepełnosprawnych  

21% 42% 37% b.d b.d b.d b.d b.d b.d 

                                                                 1 Badanie dotyczyło całego obszaru miasta. 
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8.9 dostępność 
korzystania z sieci 
bezprzewodowej 
internetu 

35% 43% 22% b.d b.d b.d b.d b.d b.d 

8.10  dostępność 
ścieżek rowerowych  

21% 23% 56% b.d b.d b.d b.d b.d b.d 

8.11  parkingi dla 
samochodów/ilość 
miejsc parkingowych 

22% 11% 67% 23,10% 21,90% 55% 23,80% 15,80% 60,40% 

 
TRANSPORT  
8.12 dostępność i 
jakość komunikacji 
miejskiej 

60% 13% 27% b.d b.d b.d b.d b.d b.d 

 
BEZPIECZEŃSTWO 
8.13 porządek 
publiczny i 
bezpieczeństwo 
osobiste na zewnątrz 
(w mieście) 

40% 38% 22% 37% 33% 30% 26,80% 30,30% 42,50
% 

 
HANDEL 

 

8.14 stan i jakość 
usług 
gastronomicznych 
 

    51% 36% 13% 57% 27,40% 15,70% 51% 25,80% 23,20
% 

8.15 sieć handlowo – 
usługowa (sklepy, 
usługi) 
 

67% 18% 15% 73,10% 14,60% 12,30% 69,20% 12,80% 18% 

 
Wodociągi i kanalizacja 
W porównaniu z pomiarem z dwóch poprzednich badań, zauważalnie wzrósł odsetek 
respondentów, którzy postrzegają stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w kategoriach 
pozytywnych; w 2008r- 41%, 2013r- 57,5%, 2016r- 61%. Warto też zauważyć, że dość 
znacząco wzrósł odsetek oceniających tę sferę negatywnie z 9,5% w  2013r. do 31% w 2016r. 
 



17  

Jakość i utrzymanie zieleni 
Krajobrazowe cechy miasta związane z jakością i utrzymaniem zieleni było elementem, który 
w 2016r. został najlepiej ocenionym przez ankietowanych mieszkańców – 74% odpowiedzi 
pozytywne. W stosunku do poprzednich badań można zauważyć systematyczne zwiększenie 
zadowolenia mieszkańców z tego aspektu funkcjonowania miasta od 2008; o 7% w 2013r  
i o 14% w 2016r.  Należy zwrócić uwagę także na spadek o ¼ odpowiedzi „trudno 
powiedzieć”, które w 2013r. wyniosły 33% a w 2016r. już tylko 8%.  
 
Estetyka i czystość ulic i placów na terenie miasta 
To trzeci  najlepiej oceniony przez mieszkańców Starogardu element funkcjonowania 
przestrzeni publicznej - 66% opinii pozytywnych. W porównaniu do 2013r. (30%) nastąpił 
ponad dwukrotny wzrost zadowolenia badanych i aż o 43% procentowe w porównaniu  
do 2008r., kiedy to tylko 23% ankietowanych wyraziło w tej kwestii opinie pozytywne.  
 
Stan dróg i chodników 
Element ten uplasował się na drugim miejscu pod względem najsłabiej funkcjonujących 
elementów przestrzeni miejskiej. W opinii ponad połowy ankietowanych (58%) stan dróg  
i chodników przedstawia się jako raczej zły i bardzo zły. Tylko ¼ ankietowanych (25%) ocenia 
go raczej lub bardzo dobrze. Nie jest możliwe dokładne porównanie wyników z 2016r.  
i 2013r. ponieważ w tym roku dwie omawiane kategorie: drogi i chodniki były oceniane 
osobno. Rozpatrując obydwie kategorie osobno należy stwierdzić, że ocenione zostały one 
przez respondentów w sposób krytyczny: 70% wyraziło swoje niezadowolenie w kwestii stanu 
dróg i 53% w kwestii chodników. Porównując dane z 2016 i 2008r.(kiedy obydwie kategorie 
oceniane były jednocześnie) należy stwierdzić, że w 2016r. liczba osób niezadowolonych  
z infrastruktury drogowej spadła o prawie ¼ (23 punkty procentowe), co należy uznać za dość 
pozytywny wynik.  
 
Stan i dostępność infrastruktury rowerowej 
Został oceniony przez respondentów niejednoznacznie: prawie 30% ankietowanych przyznało 
tej kategorii noty pozytywne (suma odpowiedzi bardzo i raczej dobrze) i niecałe 40% 
negatywne (suma odpowiedzi bardzo i raczej źle). Podobna liczba badanych, bo 35% nie miała 
w tej kwestii sprecyzowanych poglądów i udzieliła odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Można 
przypuszczać, że taki odsetek osób niezdecydowanych jest wynikiem tego, że odpowiedzi  
na to pytanie udzielili respondenci, którzy nie korzystają z tej formy poruszania się po mieście.  
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Stan oświetlenia  
Większość respondentów (57%) oceniło oświetlenie miasta raczej i bardzo dobrze. Mniej niż 
jedna czwarta z badanych osób (22%) była zdania przeciwnego. W porównaniu do 2013 roku, 
badania tegoroczne pokazują niewielki (jednoprocentowy) spadek odsetka respondentów 
postrzegających ten aspekt przestrzeni publicznej w kategoriach pozytywnych.  
 
Dostępność placów zabaw dla dzieci 
Ponad połowa badanych -57% wyraziła pozytywny stosunek do odnośnie dostępności placów 
zabaw dla dzieci i zaledwie 13% krytycznie odniosła się do tego aspektu. W porównaniu  
z badaniami z poprzednich lat obraz placów zabaw dla dzieci zmienił się na korzyść. Choć 
należy mieć na uwadze, że w poprzednich ankietach opis tej kategorii był szerszy i ujęty jako 
”miejsca zabaw dla dzieci”. Aktualne wyniki wskazują na wzrost odsetka ocen pozytywnych  
w porównaniu do 2013r. o 27% i o 39% w porównaniu do 2008r. Warto również podkreślić 
fakt, że znacznie spadł odsetek osób krytycznie oceniających ten aspekt i obecnie wynosi  
on zaledwie 13%, co w porównaniu z 2008r. daje spadek o ponad 50%.  
 
Dostępność infrastruktury dla osób niepełnosprawnych 
Najwięcej bo aż 42% badanych nie ma klarownego zdania na temat udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych przy czym 37% krytycznie postrzega ten aspekt i tylko 21% badanych  
oceniło tą kategorię pozytywnie. 
 
Dostępność korzystania z sieci bezprzewodowej i Internetu 
Nieco ponad 1/5 badanych (22%) ocenia ten aspekt funkcjonowania miasta negatywnie. 35 % 
badanych oceniło go pozytywnie. Jednak najwięcej ankietowanych – 43% nie ma wyraźnej 
opinii w tym zakresie. 
 
Dostępność ścieżek rowerowych 
Ponad połowa badanych -56% wypowiedziało się w tym temacie negatywnie. Natomiast 
odsetek osób zadowolonych z tej funkcji (odpowiedzi „bardzo i raczej dobrze) i nie mających 
jasnego stanowiska (odpowiedzi ”trudno powiedzieć”) odnośnie dostępności ścieżek 
rowerowych był zbliżony i wynosił odpowiednio 21 i 23 procent. 
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Parkingi dla samochodów/ilość miejsc parkingowych 
Odsetek osób oceniających pozytywnie ilość miejsc parkingowych w mieście, w trzech 
kolejnych badaniach (2008r.- 23,8%, 2013r - 23,1%, 2016r. - 22%), pozostaje na tym samym 
poziomie. Zaś odsetek respondentów oceniających tę sytuację negatywnie w aktualnym 
badaniu w porównaniu do wyników z lat poprzednich jest najwyższy i wynosi 67%. Należy 
podkreślić, że ze wszystkich ocenianych elementów funkcjonowania miasta ten został przez 
respondentów oceniony najsłabiej.  
 
Dostępność i jakość komunikacji miejskiej 
Stosunkowo dobrze oceniona została jakość i dostępność komunikacji miejskiej – 60% 
badanych wyraża zadowolenie w tym aspekcie a 27% ma odmienną opinię na ten temat. 
 
Porządek publiczny i bezpieczeństwo osobiste  
40% badanych ocenia porządek publiczny i bezpieczeństwo raczej dobrze i bardzo dobrze. 
Prawie o połowę mniejsza grupa (22%) jest zdania, że w mieście pod tym względem jest raczej 
źle i bardzo źle. 38% respondentów nie ma zdania na ten temat. Biorąc po uwagę oceny sprzed 
trzech i ośmiu lat, możemy dostrzec zauważalną poprawę subiektywnych ocen porządku 
publicznego i poczucia bezpieczeństwa w Starogardzie Gdańskim. Warto tez podkreślić 
systematyczny i dość wyraźny spadek ocen negatywnych w stosunku do wyników poprzednich 
badań. 
 
Stan  i jakość usług gastronomicznych 
Odpowiedzi na pytanie o stan i jakość usług gastronomicznych dość jednoznacznie wskazują, 
że w każdym z trzech badań jest on oceniany dość wysoko: powyżej 50%. Jednak porównując 
aktualne badania z wynikami z 2013r. należy zauważyć nieznaczny spadek zadowolenia z tego 
typu usług, który wyniósł  7 punktów procentowych. 
 
Sieć handlowo-usługowa 
Zdecydowana większość respondentów (67%) ocenia raczej dobrze i bardzo dobrze 
funkcjonowanie sieci handlowo-usługowej. Choć jest to wysoki wynik to w porównaniu 
wyników aktualnego badania z danymi z 2013r. odsetek mieszkańców zadowolonych zmalał  
o 6 punktów procentowych.  
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Mieszkalnictwo 
W pytaniu 9 zapytaliśmy respondentów o kwestie związane z mieszkalnictwem. Ponad połowa 
badanych uważa, że oferta mieszkaniowa dostępna w centrum Starogardu Gdańskiego nie jest 
dostępna do potrzeb lokalnej społeczności. Przeciwnego zdania jest 43%. 
 
 

 
 
Komunikacja 
W 10 pytaniu mieszkańcy Starogardu Gdańskiego odpowiedzieli, że poruszają się po Centrum 
miasta głównie pieszo - 65% odpowiedzi. Na drugim miejscu znajduje się komunikacja miejska 
(16%), na trzecim  poruszanie samochodem (15%). Poruszanie rowerem preferuje zaledwie 4% 
ankietowanych.  
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W pytaniu 11 zapytaliśmy o komfort poruszania się po mieście. 
Ponad połowa ankietowanych – 54% oceniła go jako bardzo lub raczej zły („suma odpowiedzi 
bardzo i raczej źle), 28% osób (suma odpowiedzi raczej i bardzo dobrze) nie widzi utrudnień  
w tym zakresie i pozytywnie ocenia ten aspekt, zaś 18% badanych nie ma wyraźnej opinii  
w tym zakresie.  
 

 
 
W pytaniu 12 zapytaliśmy co należałoby zrobić aby poprawić komfort poruszania się pieszo. 
Badani mogli maksymalnie zaznaczyć dwie odpowiedzi. Poniższy wykres przedstawia 
procentowy rozkład odpowiedzi. Na tak zadane pytanie zdecydowana największa część 
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respondentów - 42% w pierwszej kolejności wskazała na konieczność poprawy stanu 
chodników. Według 25% badanych sytuacja w tej kwestii uległaby poprawie gdyby: 
poprawiono estetykę miasta np. poprzez zmniejszenie ilości reklam oraz zwiększono ilość 
zieleni -21% zieleni, a także zbudowano większą ilość chodników – 12%. Pozostałe 
odpowiedzi dotyczą takich kwestii jak:  zadbanie o porządek na ulicach (np. śmieci) – 8%, 
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na chodnikach i przy przejściach przez jezdnię – 7%, 
oraz likwidacja barier utrudniające poruszanie się pieszych – 6%. 
 

 
 
W 13 pytaniu zapytaliśmy się respondentów o to, czy poruszają się rowerem po centrum 
miasta. Z deklaracji respondentów starogardzkich wynika, że na rowerze jeździ regularnie 
tylko 4% ankietowanych a okazjonalnie 7%. Natomiast zdecydowana większość nie korzysta  
z tego środka przemieszczania się – 89% odpowiedzi „nie”. 
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W pytaniu 14 poprosiliśmy osoby, które poruszają się rowerem po centrum o wypowiedzenie 
się czy ich zdaniem liczba ścieżek rowerowych w centrum  jest wystarczająca. Jak wynika  
z analizy poniższego wykresu prawie wszyscy ankietowani (96%) udzielili odpowiedzi 
negatywnej. 

 

 
 
 

W pytaniu 15 zapytaliśmy mieszkańców jakie ich zdaniem rozwiązania mogłyby ulepszyć 
komunikację rowerową. Jak wskazuje analiza poniższego wykresu największy procent 
respondentów twierdzi, że w celu polepszenia komfortu jazdy na rowerze należy rozbudować 
sieć ścieżek rowerowych (41%), wprowadzić inne elementy infrastruktury rowerowej takie jak: 
pasy rowerowe, kontrapasy, śluzy rowerowe, ograniczenia prędkości itp.(25%), poprawić 
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połączenia pomiędzy różnymi trasami rowerowymi (21%) oraz zapewnić miejsca  
na rowery/stojaki na terenie Starego Miasta (18%). W dalszej kolejności należy poprawić 
bezpieczeństwo rowerzystów w mieście (12%), wyremontować istniejące ścieżki (7%) oraz 
zająć się edukacją w zakresie ekologicznego i zgodnego z przepisami przemieszczania się 
(4%).   
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W 16 pytaniu poprosiliśmy mieszkańców o wskazanie jakie ich zdaniem działania należy 
podjąć aby chociaż częściowo rozwiązać problem komunikacyjny w centrum miasta. 
 

 
 
 
Największy odsetek respondentów podjąłby działania związane:  

 z ograniczeniem ruchu samochodów (80%),  
 ze zmniejszeniem ilość miejsc parkingowych  w okolicach Rynku (34%)  
 oraz odciążeniem ruchu w centrum miasta poprzez zmianę jego organizacji  

(np. przebudowę niektórych ulic, nowe trasy objazdowe) 29%. 
W kategorii odpowiedzi „inne” znalazły się następujące twierdzenia: należy zbudować 
obwodnicę nad parkiem - połączenie górnego i dolnego Starogardu, zbudować ścieżki 
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rowerowe prowadzące do jezior, wprowadzić ograniczenia godzinowe w ruchu pojazdów  
w centrum. 
W bieżącym badaniu zmodyfikowano nieco analizowane pytanie o problemy związane  
z ruchem komunikacyjnym na obszarze centrum, dodając nowe kategorie odpowiedzi,  
m.in. „wprowadził(a)bym buspasy, aby usprawnić komunikację miejską”, 
„zainwestował(a)bym w ścieżki rowerowe w obszarze Starego Miasta, aby komunikacja 
rowerowa stała się bardziej popularna”. W związku z tym rozkłady odpowiedzi w porównaniu 
z wynikami poprzednich badań zaprezentowane w poniżej tabeli nie są do końca 
porównywalne.  
Analiza danych zawartych w tabeli ujawnia zarówno pewne podobieństwa jak i rozbieżności  
w odpowiedziach udzielanych przez mieszkańców w poszczególnych badaniach. W bieżącym 
badaniu zdaniem mieszkańców najlepszym pomysłem rozwiązującym problem komunikacji 
byłoby ograniczenie ruchu samochodów osobowych (80%), które w roku 2008 (22,20%) i 2013 
(19,40%) były wskazane jako trzecie z kolei projekty rozwiązujące problem komunikacyjny: 
„Odciążenie w centrum miasta poprzez zmianę jego organizacji” z pierwszej pozycji w 2008r. 
(56,70%) oraz w 2013r (51,80%) spadło w 2016r. na miejsce drugie (29%). 
Warto zauważyć, że w odniesieniu do kategorii „zwiększenie ilości miejsc parkingowych  
w okolicach Rynku” w porównaniu do poprzednich lat nastąpiła dość znacząca zmiana.   
W  2008r. uznano tę kategorię za najlepsze rozwiązanie 55,50%, a w 2013r. jako drugie 
najlepsze rozwiązanie (33,20%), natomiast w aktualnym badaniu pomysł ten zajął końcowe 
miejsce na liście rankingowej z wynikiem 6 punktów procentowych.  
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CZAS WOLNY I TURYSTYKA 
 
 

 
O atrakcyjności miasta stanowi różnorodność i atrakcyjność oferty kulturalnej, zarówno tej 
wyższej, jak i popularnej oraz stopień rozwoju  bazy turystycznej. W kolejnym bloku 
badawczym poprosiliśmy mieszkańców żeby wypowiedzieli się na temat czasu wolnego  
i zagadnień związanych z turystyką. 
 
W 17 pytaniu zapytaliśmy respondentów czy są zadowoleni z oferty kulturalno- rozrywkowej 
oferowanej przez miasto.  Zdecydowana większość bo aż 67% odpowiedziała negatywnie.  
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Wyniki odpowiedzi na to pytanie są zbieżne z danymi uzyskanymi w poprzednich badaniach  
gdzie ocena życia i możliwość zabawy także oceniona została dość nisko; w 2008r. - 62,60%  
i oraz w 2013r. - 56,50% odpowiedzi negatywnych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W związku z tym, mieszkańców którzy wypowiedzieli się krytycznie w tym temacie, 
zapytaliśmy o to czego konkretnie brakuje mieszkańcom oraz w jaki sposób oferta miasta 
powinna zostać zmieniona.  
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Jakie formy kultury - imprezy i wydarzenia respondenci najbardziej preferują? Okazuje się,  
że najchętniej widzą siebie w roli uczestników imprez plenerowych. Jak wynika z wykresu 
mieszkańcom najbardziej brakuje różnych form kultury popularnej skierowanych do masowego 
odbiorcy tj. koncertów na świeżym powietrzu (dużych imprez muzycznych) – 48% oraz 
festynów i jarmarków -36%. Badani chcieliby także aby w mieście pojawiło się więcej 
możliwości uczestnictwa w zajęciach artystycznych (śpiew, taniec, zajęcia plastyczne) 
aktywizujących różne grupy mieszkańców – 36% oraz zajęciach rekreacyjno-sportowych – 
18%. W kategorii „inne” mieszkańcy jako uzupełnienie oferty wymienili: brak spotkań i miejsc 
dla seniorów (50+),  zabawy letnie i karnawałowe, więcej miejsc spędzania wolnego czasu  
na powietrzu. W aktualnym badaniu zmodyfikowano pytanie dotyczących oferty rozrywkowo-
kulturalnej, rozszerzając je poprzez dodanie nowych kategorii odpowiedzi tj. np. zajęcia 
artystyczne, organizacje wpływające na aktywność społeczną. W związku z tym rozkłady 
odpowiedzi zaprezentowane poniżej nie są do końca porównywalne aczkolwiek można 
zauważyć, że główne potrzeby w zakresie spędzania wolnego czasu na przestrzeni trzech lat nie 
uległy większej zamianie jedynie zostały zwiększone o dodatkową kategorię „zajęć 
artystycznych”. 
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Pyt. 18. Czego Panu(i) osobiście brakuje w tej ofercie i co miasto 
oraz różne instytucje w nim działające powinny organizować dla 
mieszkańców? Prosimy o wskazanie maksymalnie 2 odpowiedzi. 

2016 
 

2013 

koncertów na świeżym powietrzu (duże imprezy muzyczne) 48% 62% 
festynów, jarmarków 36% 36,30% 
zajęć artystycznych (śpiew, taniec, zajęcia plastyczne) 
aktywizujących różne grupy mieszkańców 34% 

- 

zajęć rekreacyjno-sportowych aktywizujących różne grupy 
mieszkańców  18 

 
32,50% 

miejsc spędzania wolnego czasu – świetlice, kluby osiedlowe, 
kafejki internetowe itp. 14% 

- 
 

zawodów sportowych  12% 15,70% 
organizacji wpływających na aktywność społeczną (stowarzyszenia, 
grupy działania, grupy nieformalne itp.) 12% 

- 

kina na świeżym powietrzu 12% 26,30% 
niczego mi nie brakuje 8%  
inne, jakie? 

3% 
 
9,70% 

 
 
 
W 19 pytaniu zapytaliśmy mieszkańców jakiego typu inwestycje związane ze spędzaniem 
czasu wolnego są szczególnie istotne dla obszaru Starego Miasta. Ankietowani mogli 
maksymalnie  wskazać  dwie propozycje. 
Najwięcej badanych bo aż 68% stwierdziło, że najlepszym rozwiązaniem będzie inwestycja  
w przestrzeń zieloną. Rozkład procentowy odpowiedzi dotyczących pozostałych inwestycji  
tj. w „duże wydarzenia”, „zajęcia integracyjne”, w „przestrzeń osiedlową” oraz „budynki 
(obiekty sportowo-kulturalne)” jest równomierny i oscyluje na poziomie dwudziestu kilku 
punktów procentowych.  
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W ramach 20 pytania chcieliśmy zebrać indywidualne pomysły mieszkańców na temat 
udoskonalania możliwości spędzania wolnego czasu na Starym Mieście, przy założeniu,  
że dysponują oni budżetem kilkudziesięciu tysięcy złotych. Poniższy wykres obrazuje 
wyartykułowane przez respondentów propozycje zawarte w poszczególnych kategoriach.  
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W 21 pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć, czy zdaniem mieszkańców Stare Miasto jest 
atrakcyjne dla turystów? Na tak zadane pytanie 66% badanych odpowiedziało przecząco (suma 
odpowiedzi zdecydowanie i raczej nie) i tylko 18% miało w tym temacie odmienne zdanie 
(suma odpowiedzi raczej i zdecydowanie tak). 
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W następnym 22 pytaniu poprosiliśmy osoby, które krytycznie wypowiedziały się na temat 
atrakcyjności turystycznej miasta lub nie mających klarownego stanowiska z w tym zakresie  
o wskazanie działań, które ich zdaniem należy podjąć aby zmienić ten stan rzeczy. W opinii 
badanych najważniejsze działania, które należy podjąć w tej kwestii to: zadbać o stan zabytków 
i poprawić ich wygląd – 50%, oraz rozwijać infrastrukturę turystyczną (hotele, restauracje) 
34%. 
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   ATRAKCYJNOŚĆ OBSZARU REWITALIZACJI, PROBLEMY, OPINIE I PROPOZYCJE ZMIAN 
 
 
 
W 23 pytaniu zapytaliśmy respondentów czy zauważyli jakieś pozytywne zmiany w miejscu 
swojego zamieszkania. Choć tylko 16% badanych udzieliło odpowiedzi pozytywnej to warto 
zwrócić uwagę na odpowiedzi „trudno powiedzieć”, którą wskazała prawie połowa badanych 
(48%). Taki rozkład odpowiedzi szczególnie w zestawieniu z pytaniami nr. 1 i 2 dotyczącymi 
zadowolenia z zamieszkania w Starogardzie Gdańskim oraz stosunku do miasta, które zostały 
przez respondentów ocenione wysoko także w poprzednich latach, można interpretować  
w taki sposób, że choć większość badanych deklaruje ogólny wzrost zadowolenia to mają oni 
jednocześnie trudność ze wskazaniem konkretnej zmiany lub powodu który wpłynął na ich 
satysfakcję/zadowolenie i jest to powszechne zachowanie psychologiczne. Oznacza to,  
że w takiej sytuacji odpowiedzi „trudno powiedzieć” nie należy traktować w kategorii  
„nie wiem” lecz raczej „nie mogę konkretnie powiedzieć/przypomnieć sobie”. 

 
 

 
 
W kolejnym 24 pytaniu osoby, które pozytywnie odpowiedziały na poprzednie pytanie 
poprosiliśmy o wskazanie, jakie konkretnie pozytywne zmiany zauważyli w swoim otoczeniu. 
Ankietowani mogli wybrać maksymalnie trzy obszary. Analiza poniższego wykresu wskazuje, 
że najwięcej pozytywnych zmian zaszło w takich kategoriach jak: 

1. Bezpieczeństwo – 56 % 
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2. Kultura, rekreacja (spędzanie czasu wolnego) – 38 % 
3. Handel – 38% 

 

 
 
Mieszkańcy mieli także możliwość zaznaczenia odpowiedzi „inne”. Ich analiza wskazuje,  
że w większości przypadków można je podporządkować do podanej kafeterii odpowiedzi, 
jednak warto je przytoczyć ponieważ stanowią konkretną egzemplifikację zmian, które 
zauważyli w swoim otoczeniu mieszkańcy Starogardu. 
 
Lista odpowiedzi w kategorii „inne”: 
 

 nowe budowle, ładniej wyglądają ulice przy ratuszu i kościołach, remont ul. Kościuszki 
 mniejsze korki, lepszy standard autobusów i uprzejmi kierowcy 
 policja jest widoczna, ale potrzeba więcej policji (piesze patrole) na drogach 
 jest więcej patroli 
 mniej napadów 
 brak kradzieży 
 przyjazd policji na każde wezwanie  
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 jest więcej biedronek i sklepów i jest wybór, plaża na Rynku 
 więcej miejsc wypoczynku 
 plaża na rynku 
 plac zabaw 
 więcej festynów (zespoły)  
 dni Starogardu 
 biegi, imprezy sportowe  
 większe możliwości korzystania z pomocy psychologicznej w interwencji kryzysowej 
 spotkania AA, spotkania o uzależnieniach w szkołach 
  większa ilość szkół dla dorosłych, szkoły za darmo (pomaturalne), jest więcej 

zaocznych szkół, jest wybór kierunków 
 ocieplenie bloków; remonty kamienic; budowanie nowych bloków, ale są drogie  

i niedostępne finansowo 
 odmalowane klatki. 

 
W 25 pytaniu zapytaliśmy  ankietowanych czy obszar Centrum/Starego miasta jest terenem 
właściwie zagospodarowanym i wykorzystywanym?  Na tak zadane pytanie większość 
respondentów odpowiedziała, że nie ma zdania (51%), 28% udzieliło odpowiedzi negatywnej  
a 23% odpowiedzi twierdzącej.  
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Osoby, które udzieliły odpowiedzi negatywnych mogły uzasadnić swoją opinię lub wskazać 
propozycję zmian, które wpłynęłyby na lepsze spożytkowanie rynku, które przedstawia 
poniższa lista: 

 powinno być więcej miejsc spotkań np. restauracje, kafejki  - 45 wskazań, 
 więcej miejsc odpoczynku i relaksu dla rodziców z dziećmi - 42 wskazania 
 odnowić park miejski  ponieważ jest miejscem źle zagospodarowanym, starym  

i brzydkim - 37 wskazań 
 celem centrum jest integracja nie "patologizacja”  - 34 wskazania 
 więcej zieleni - 31 wskazań 
 inne - 12 wskazań: 

 rynek jest strasznie oszpecony reklamami, samochodami (2 wskazania), 
 za dużo parkingów, zamiast parkingów powinny być miejsca zieleni 

(2 wskazania), 
 na Rynku powinien powstać pomnik Zygmunta Starogrodzkiego (2 wskazania) 
 zlikwidować salony gier,  
 nocą plaża zamienia się w kuwetę,  
 zwiększyć bezpieczeństwo, nocą jest niebezpiecznie - chodzą pijani, bezdomni 

(2 wskazania), 
 odkryty basen,  
 nocne autobusy. 

 
W następnym 26 pytaniu chcieliśmy żeby mieszkańcy wskazali jedno najważniejsze 
przedsięwzięcie/projekt, które ich zdaniem należy zrealizować w centrum miasta tak, żeby stało 
się ono miastem o wysokiej jakości życia. Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 420 
respondentów, które można pogrupować na następujące kategorie: 
 
zadania remontowo/drogowo/budowlane  

 odświeżenie Starego Rynku (remont, estetyka), zmiana centrum na miejsce kulturowe  
a nie przemysłowo-handlowe -46 wskazań  

 wyłączenie Rynku z ruchu samochodów - 39 wskazań 
 inwestycja w drogi dla rowerzystów – 27 wskazań  
 poprawić chodniki, dać kostkę np. na ul. Chojnickiej - 27 wskazań  
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 zapewnić transport (ścieżki rowerowe) nad jeziora okoliczne, np.  Płaczewo – 24 
wskazania 

 remont Ratusza 17 wskazań 
 stworzenie darmowych parkingów dla mieszkańców centrum -17 wskazań  
 likwidacja tzw. melin w centrum – 17 wskazań 
 przeprowadzić remont budynków centrum w tym: wykonać ocieplenie budynków  

np. ul. Owidzka, nieszczelny dach ul. Owidzka 4, przenieść toalety z korytarza  
do mieszkań na ul Gimnazjalnej – 14 wskazań 

 przeprowadzić remonty dróg, poprawiać jakość dróg - 12 wskazań 
 zagospodarować plac po Polfarmie – 12 wskazań 
 więcej zieleni -13 wskazań  

zadania rekreacyjno-sportowe 
 zawody sportowe, turnieje,– 26 wskazań  
 odnowić park miejski – 26 wskazań  
 stworzyć miejsca odpoczynku oraz zabawy dla dzieci najlepiej w okolicach rynku – 24 

wskazania 
zadania kulturalno- rozrywkowe 

 stworzenie kina (np. na wolnym powietrzu) dostępnego dla wszystkich – 26 wskazań 
 urozmaicenie możliwości spędzania wolnego czasu mieszkańcom – 24 wskazania 
 zapraszanie sławnych ludzi (osobowości/zespoły) – 21wskazań  
 rozwój sieci handlowo -usługowej, gastronomicznej – 8 wskazań  

 
W 27 pytaniu zapytaliśmy respondentów czy dostrzegają jakiś najważniejszy problem  
do pilnego rozwiązania na obszarze centrum? Na tak zadane pytanie większość  bo 63% 
ankietowanych odpowiedziało twierdząco.  
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Osoby, które udzieliły odpowiedzi „tak”  poproszone zostały o wskazanie jakie konkretnie 
problemy wymagają najbardziej niezwłocznego rozwiązania.  Z możliwości tej skorzystało 275 
ankietowanych. Zdaniem badanych w pierwszej kolejności należy: 
 
poprawić stan dróg i chodników w szczególności na ul.  Kościuszki, 
Sobieskiego, Chojnickiej.  58 
zamknąć rynek dla samochodów 62 
stworzyć możliwości spędzenia wolnego czasu 56 
zadbać o bezpieczeństwo; wieczorami jest niebezpiecznie, powinna być 
większa kontrola policji, , dużo pijanych wieczorami, jest głośno, piją w 
melinach, 43 
przeprowadzić remont kamienic, mieszkań, budynków na Rynku 23 
przeprowadzić remont młynów (renowacja) 21 
udostępnić pałac  Wickertów 12 
 Ilość wskazań  275 

 
Wyniki tegorocznych badań można częściowo porównać z wynikami z 2013r.  W 2013r.  
na pytanie „Czy dostrzega Pan(i) jakiś najważniejszy problem do pilnego rozwiązania  
w obszarze centrum  największy odsetek ankietowanych przyznał, że jest to ruch samochodowy 
na obszarze centrum2. 
                                                                 2Raport z badań Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego o swoim mieście Rys. 15, str.38 



40  

 
W 28 pytaniu  chcieliśmy się dowiedzieć w jaki sposób problemy, które zostały wcześniej 
wskazane przez respondentów powinny ich zdaniem zostać rozwiązane. 
W opinii badanych w/w problemy powinny zostać zlikwidowane zarówno przy użyciu zasobów 
stricte pieniężnych tj. wsparcia finansowego UE oraz Urzędu Miasta, zwiększania poczucia 
bezpieczeństwa np. poprzez zwiększenie patroli policyjnych oraz niematerialnych np. poprzez 
organizowanie akcji społecznych. 
 
W 29 pytaniu zapytaliśmy kto powinien zająć się rozwiązaniem w/w problemów? Wg. opinii 
260 osób, które odpowiedziało na to pytanie rozwiązaniem tych trudności powinny zająć się 
odpowiednie instytucje i urzędy -56%, prezydent miasta -31% ale także sami mieszkańcy – 
13%. 
 
W 30  pytaniu zapytaliśmy czy zdaniem mieszkańców w Starogardzie Gdańskim istnieje 
wyraźny problem: bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, prostytucji? Na to pytanie ponad 
połowa badanych (56%) odpowiedziała twierdząco a 44% miało zdanie odmienne.  
 

 
 
W 31 chcieliśmy się dowiedzieć, czy mieszkańcy odczuwają brak jakiś działań i instytucji  
w tym obszarze. 
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Zdaniem 62% badanych brakuje odpowiednich działań lub instytucji, które zajęłyby się  
przeciwdziałaniem i niwelowaniem tych negatywnych zjawisk społecznych. Zdaniem badanych 
na ulicach powinno być więcej patroli policji lub straży miejskiej, którzy surowiej 
podchodziliby do kwestii spożywania alkoholu w miejscach publicznych np. w parkach, 
skwerach itp. Ankietowani zwracali także uwagę na problem osób bezdomnych oraz 
uzależnionych od alkoholu, którym w ich przekonaniu bardziej niż dotychczas powinny 
pomagać odpowiednie instytucje/organizacje. 
 
Jak podnieść jakość życia w Centrum Starogardu Gdańskiego? 
Centrum miasta należy do tych obszarów, na których skupiają się najważniejsze funkcje 
miejskie. Dzięki temu pełni ono doniosłą rolę identyfikacyjną oraz integracyjną. To także 
wizytówka i serce miasta miejsce symboliczne i podnoszące jego prestiż. Dlatego tak istotne 
jest żeby spełniało swoje funkcje jak najlepiej.  
W związku z tym w kolejnych trzech pytaniach (32-34) zapytaliśmy mieszkańców jakie 
działania w kategorii: 1. Infrastruktury technicznej/budownictwa i ładu przestrzennego,  
2. Społecznych funkcji miasta oraz 3. Działalności gospodarczo inwestycyjnej powinny zostać 
podjęte w pierwszej kolejności po to, żeby podnieść jakość życia i prestiż Starogardu 
Gdańskiego. Ankietowani w każdej z kategorii mogli maksymalnie zaznaczyć trzy odpowiedzi. 
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W pierwszym obszarze najpilniejszymi zadaniami wskazanymi przez mieszkańców okazały 
się: 

 zmiana organizacji ruchu pojazdów w centrum - 44% 
 remont dróg w obszarze Starego Miasta -40% 
 remonty budynków mieszkalnych, usługowo-handlowych (w tym 

docieplenia) – 33% 
Dość istotne okazały się także kwestie jak; poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  32% 
oraz zmiana sposobu ogrzewania budynków na ekologiczny – 28%. 
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Trzy najczęściej wskazywane przez mieszkańców odpowiedzi w kategorii społecznych funkcji 
miasta to: 
 

 zająć się likwidacją zjawisk patologicznych (tj. alkoholizm, narkomania, 
przemoc  
w rodzinie, prostytucja) -37% 

 poprawić poziom bezpieczeństwa mieszkańców obszarze Starego Miasta 
(np. więcej patroli policyjnych) 
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 zapewnić bezpłatne doradztwo dla mieszkańców w zakresie porad 
prawnych  
i podatkowych lub instytucjonalnych formach pomocy -26% 
 

 
 
W kwestii zadań gospodarczo – inwestycyjnych najistotniejszymi działaniami, które powinny 
zostać podjęte są: 

 zadbanie o Rynek jako przestrzeń publiczną i kluczowy fragment 
przestrzeni handlowo – usługowej  Starogardu Gdańskiego -79% 

 rozwijanie przedsiębiorczości i małego Biznesu - 48% 
 poprawa stanu zabytków -39%  
 oraz kreowanie nowych miejsc pracy -39%. 

 



45  

Analiza kolejnego 35 pytania wskazuje, że największy procent badanych -38% oczekiwałby  
od  rewitalizacji Centrum wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Warto jednak zauważyć,  
że kolejne dwa obszary uzyskały dość podobną liczbę odpowiedzi: poprawa estetyki 
przestrzeni publicznej -33% oraz ożywienie społeczno-gospodarcze -25%. Oznacza to,  
że wszystkie trzy działania wymienione w kafeterii odpowiedzi są właściwie jednakowo ważne 
dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego. 
 

 
 

 
REWITALIZACJA W OPTYCE SPOŁECZNEJ 
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Dla 69% ankietowanych zagadnienie rewitalizacji jest tematem „raczej lub bardzo ważnym”, 
13% nie ma na ten temat precyzyjnego poglądu a tylko 18% uważa, że jest to sprawa „raczej 
lub w ogóle nie ważna”.   
 
W 37 pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć jak wygląda społeczne zaangażowanie mieszkańców 
Starogardu Gdańskiego. Na pytanie „Czy w jakiś sposób angażował(a) się Pan(i) osobiście  
w sprawy rewitalizacji oraz społeczności lokalnej?” większość bo aż 92% (839 ankietowanych) 
odpowiedziało przecząco. Pozostałe 8% (85 ankietowanych)  angażowały się w następujące 
typy działalności: 
Typ zaangażowania Ilość 

wskazań 
Współorganizowanie imprez lokalnych na rzecz społeczności 6 
Bezpośredni kontakt z urzędnikiem w jakiejś sprawie dotyczącej 
społeczności lokalnej (poza załatwieniem własnych spraw w urzędzie) 2 
Bycie wolontariuszem 6 
Bezpośredni kontakt z radnym lub lokalnym politykiem pełniącym urząd 
lub kandydującym do niego  7 
Działalność w organizacji kościelnej / parafii (poza uczestnictwem w 
obrzędach religijnych)  13 
Działalność w organizacji społecznej, pozarządowej  17 
Aktywny udział w konsultacjach społecznych 15 
Kontaktowanie się z mediami po to, aby zainteresować je jakąś sprawą 19 
Nie angażowałem/am się w żaden z wymienionych powyżej sposobów 839 
Całkowita liczba wskazań  924 
 
W kolejnym 38 pytaniu zależało nam, aby mieszkańcy wypowiedzieli się Czy ich zdaniem 
wprowadzenie działań angażujących społeczność lokalną do wspólnego rozwiązywania 
problemów związanych z rewitalizacją jest dobrym pomysłem. Jak pokazuje poniższy wykres 
większość ankietowanych – 61% nie jest za wprowadzeniem takich działań a przeciwnego 
zdania jest 38% badanych. 
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Z osób, które twierdząco odpowiedziały na to pytanie, 53 wskazały, w jakie konkretnie 
działania mieszkańcy mogliby się zaangażować. 
 
wydarzenia społeczne, organizacja koncertów, jarmarków, 
rozrywki itp.  17 wskazań  
pomoc w rozwiązywania problemów życiowych innych osób  10 wskazań 
Udział w konkursach na projekty dot. rozwiązywania problemów 
społecznych tj. alkoholizm, narkomania, dysfunkcyjność rodzin.   13 wskazań 
ład przestrzenny   13 wskazań 
Łączna liczba  53 wskazania 

 
W 40 pytaniu zapytaliśmy o to czy zdaniem mieszkańców czują oni, że mają realny wpływ  
na rozwój swojego miasta. Znacząca większość (88%) przyznała, że zdecydowanie lub raczej 
nie czuje takiego wpływu a 12% miało przeciwne zdanie w tym temacie. 
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Poprzez zadanie 41 pytania chcieliśmy się dowiedzieć jakie kanały komunikacyjne są zdaniem 
mieszkańców najbardziej użyteczne jeśli chodzi o otrzymywanie informacji na temat 
rewitalizacji. Najwięcej badanych wskazały na takie formy komunikacji jak: prasa codzienna  
i tygodniki -57%, plakaty umieszczane na ulicznych tablicach i słupach informacyjnych - 40% 
oraz  Internet – oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta -36%. 
 

 
 
 
Kto powinien zarządzać programem rewitalizacji miasta po jego uchwaleniu?  
Zdaniem badanych zadaniem tym powinien zająć się w głównej mierze urząd miasta -45%,  
a dopiero w dalszej kolejności grupy eksperckie – 16% oraz przedstawiciele grup biznesowych 
-8%. Natomiast 31% nie ma zdania w tej kwestii.  
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W 43 pytaniu chcieliśmy poznać opinię ankietowanych na temat wspólnego działania  
i gotowości do społecznego zaangażowania.  Ponad połowa badanych -51% stwierdziła,  
że raczej i zdecydowanie wyobraża sobie sytuację, w której jako grupa sąsiedzka realizuje 
wspólny projekt, 21% miało na ten temat odmienne zdanie, a prawie 1/3 ankietowanych  
nie potrafiła jednoznacznie wypowiedzieć się na ten temat.  
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W następnym 44 pytaniu poprosiliśmy osoby, które odpowiedziały negatywnie lub neutralnie 
żeby wypowiedziały się co może być przyczyną tego, że wspólna realizacja projektu mogłaby 
się nie udać. Według opinii badanych takimi rzeczami powinno zajmować się miasto (42%)  
ale kolejna przyczyna tkwi w tym, że mieszkańcy jako grupa sąsiedzka nie są ze sobą zgrani – 
37% ale także to, że każdy ma swoje sprawy i obowiązki, które nie pozwalają na angażowanie 
się w dodatkowe działania 18%.  
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W przed ostatnim pytaniu poprosiliśmy mieszkańców o wskazanie dwóch działań społecznych 
w ramach, które zadaniem mieszkańców są najbardziej potrzebne w ich okolicy. Jak wykazuje 
analiza powyższego wykresu dwoma najbardziej oczekiwanymi działaniami w opinii 
mieszkańców byłoby: wsparcie mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy 
wyglądu najbliższej okolicy (nowe ławki, więcej zieleni na podwórku) -58% oraz zapewnienie 
bezpłatnych porad specjalistów (np. prawnika, psychologa) -50%. Wśród odpowiedzi „inne” 
mieszkańcy wymienili takie działania jak:  szkolenia np. dla bezrobotnych: nauczanie zawodu 
np. cukiernik, bezpłatne kursy bez ograniczenia wieku, oraz dostęp do bezpłatnego 
specjalistycznego doradztwa np. psychoterapeutów od uzależnień, prawników (sprawy 
majątkowe, nieporozumienia sąsiedzkie, sprawy spadkowe itp.) 
 
Zadając ostatnie 50 pytanie chcieliśmy się dowiedzieć czy nie pominęliśmy w ankiecie jakiego 
istotnego tematu z zakresu rewitalizacji.  
 
 

 
 
 
33% badanych stwierdziło, że wszystkie istotne zagadnienia związane z rewitalizacją zostały 
poruszone w przygotowanej przez nas ankiecie. Natomiast 67% wyraziło chęć podkreślenia 
pewnych kwestii lub wyartykułowania dodatkowych tematów/postulatów, które istotne  
są w tym obszarze. Propozycje respondentów zostały wylistowane poniżej.  
 

 Należy zająć się osobami bezdomnymi i spożywającymi alkohol w centrum, 
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 Należy zabezpieczyć kamienicę przy ul. Gimnazjalnej 9 - niebezpiecznie, wali 
się, wypycha chodnik 

 Wprowadzić miejskie, bezpłatne wi-fi 
 Warto włączyć osoby bezrobotne do prac remontowo-porządkowych  
 Instalacja toalet w mieszkaniach np. ul. Gimnazjalna, ul. Owidzka 
 Postawić więcej ławek w parku 

 
 

. 
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Podsumowanie 
 

Większość respondentów (71%) wyraziła zadowolenie z zamieszkiwania  
w Starogardzie Gdańskim. Mniej niż jedna piąta (19%) była odmiennego zdania. Podstawę 
akceptacji dla zamieszkiwanego środowiska stanowiły uwarunkowania subiektywne, takie jak 
przywiązanie do miejsca, związki rodzinne i przyjacielskie a także kwestie zawodowe  
np. siedziba pracy.  

 
 
Ogólny stosunek mieszkańców do Starogardu Gdańskiego należy uznać za wysoce pozytywny 
– prawie ¾ (74%) z nich zadeklarowało, że jest mocno związana z miastem, 64% przyznało,  
że jest dumna z tego, że mieszka w Starogardzie i tyle samo badanych stwierdziło, że nie 
chciałoby się stąd wyprowadzić.  
 

Starogardzianie głównie określają swoje miasto w kategoriach: „ciekawy architektonicznie”  
i „z tradycjami”. W odniesieniu do takich cech jak: „czysty”, „zielony” i „bezpieczny” 
najwięcej jest opinii pośrednich (nie wiem/trudno powiedzieć). Natomiast najmniej badanych 
zgodziło się ze stwierdzeniem, że ich miasto jest ładne i nowoczesne. 
 

Największy odsetek badanych potwierdził, że „miasto rozwija się w dobrym kierunku” (35%) 
oraz, że sytuacja w mieście jest stabilna (28%) i tylko 14 % ankietowanych stwierdziło, że nie 
widzi aby miasto się rozwijało.  
 

Ponad połowa mieszkańców (82%) odpowiedziała, że gdyby miała możliwość wyboru 
zamieszkania w Centrum miasta, to ponownie wybrałaby to miejsce (powody: przywiązanie do 
miejsca, związki rodzinne i koleżeńskie, miejsce pracy, bycie w centrum, wszędzie blisko)  
i tylko zaledwie18% badanych dopuściło możliwość zamieszkania w innej dzielnicy (powody: 
złe warunki mieszkaniowe, brud, hałas, kumulacja zjawisk patologicznych – alkoholizm, 
bezdomność). 
 
Największe plusy i pozytywne strony Centrum zdaniem badanych to atrakcyjna sieć handlowo-
usługowa (wszystko blisko) – 50% oraz zabytkowa architektura starego miasta (walory 
estetyczne) – 40% . Najważniejsze minusy i negatywne strony Starogardu Gdańskiego to: zbyt 
duży ruch samochodowy, korki i ogólny tłok -72% oraz zły stan dróg i chodników -71%. 
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Z kilkunastu wyróżnionych aspektów funkcjonowania Starogardu Gdańskiego najlepiej 
ocenione zostały funkcje dotyczące: utrzymania i jakości zieleni -74%, sieć handlowo – 
usługowa - 67% oraz estetyka i czystość ulic i placów na terenie centrum - 66%. Najbardziej 
negatywnie ocenione zostały: ilość miejsc parkingowych – 67%,stan dróg i chodników -58% 
oraz dostępność ścieżek rowerowych -56%. 
 
Ponad połowa badanych uważa, że oferta mieszkaniowa w centrum Starogardu Gdańskiego 
(mieszkania socjalne, komunalne, TBS) nie jest wystarczająca w stosunku do potrzeb lokalnej 
społeczności. Przeciwnego zdania jest 43% ankietowanych.  
 
Ponad połowa ankietowanych (65%) preferuje poruszanie się po centrum miasta pieszo.  
Na drugim miejscu znalazła się komunikacja  miejska  (16%), a na trzecim poruszanie 
samochodem (15%). Natomiast  tylko 4% respondentów jako środek komunikacji wybrało 
rower.  
54% badanych negatywnie oceniło komfort pieszego poruszania się po mieście a 28% miało 
zdanie przeciwne. Według opinii badanych polepszenie komfortu pieszego poruszania się  
po mieście nastąpiłoby gdyby poprawiono stan chodników - 42% oraz estetykę miasta  
np. poprzez zmniejszenie ilości reklam – 25%. Natomiast jeśli chodzi o udoskonalenie 
komfortu poruszania się na rowerze należy w odczuciu badanych: rozbudować ścieżki 
rowerowe (41%), wprowadzić inne elementy infrastruktury rowerowej takie jak: pasy 
rowerowe, kontrapasy, śluzy rowerowe, ograniczenia prędkości itp.(25%) oraz poprawić 
połączenia pomiędzy różnymi trasami rowerowymi (21%). 
 
Ruch samochodowy – to jeden z zasadniczych problemów wskazywanych przez 
respondentów jeśli chodzi komunikację miejską. Zdaniem badanych utrudnia  
on mieszkańcom dostępność do tej części miasta i zakłóca bezpieczne, piesze poruszanie się 
w jego obrębie. Poprawa tej sytuacji zdaniem badanych nastąpiłaby gdyby ruch 
samochodowy został ograniczony (80%) i gdyby centrum miasta zostało odciążone poprzez 
zmianę jego organizacji (np. przebudowę niektórych ulic, nowe trasy objazdowe) - 29%. 
 
Większość ankietowanych wyraziła opinię, że najbardziej im brakuje imprez masowych  
i plenerowych skierowanych do szerokiego grona odbiorców tj. koncertów na świeżym 
powietrzu (dużych imprez muzycznych) – 48% oraz festynów i jarmarków -36%. Badani 
chcieliby także aby w mieście pojawiło się więcej możliwości uczestnictwa w zajęciach 
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artystycznych(np. śpiew, taniec, zajęcia plastyczne)aktywizujących różne grupy mieszkańców 
– 36% 
 
Gdyby mieszkańcy dysponowali budżetem kilkudziesięciu tysięcy złotych i mogliby  
go przeznaczyć na realizację jakiegoś pomysłu dotyczącego spędzania czasu wolnego  
w centrum  to posiadane pieniądze wydaliby najchętniej na: zorganizowanie zajęć dla dzieci 
w parku, odbudowę parku, oraz odnowienie ulic i skwerów tak aby mogły służyć jako czyste, 
zadbane i przyjemne miejsca spotkań.  
 
W oczach większości ankietowanych (68%) Starówka miasta nie jest miejscem atrakcyjnym 
dla turystów. Aby zmienić ten stan rzeczy w opinii badanych należy w pierwszej kolejności: 
zadbać o stan zabytków i poprawić ich wygląd – 50%, oraz rozwijać infrastrukturę 
turystyczną (hotele, restauracje) 34%. 
 
16% badanych w ciągu ostatnich 3 lat zauważyło pozytywne zmiany w miejscu swojego 
zamieszkania. Choć to niewielki odsetek należy zwrócić uwagę, że niewiele ponad 1/3 
respondentów (32%) nie zauważyło pozytywnych zmian a największy odsetek  
ankietowanych (48%) wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. 
Taki rozkład odpowiedzi szczególnie w zestawieniu z pytaniami dotyczącymi zadowolenia  
z zamieszkania w Starogardzie Gdańskim oraz stosunku do miasta, które zostały przez 
respondentów ocenione szczególnie wysoko, można interpretować w taki sposób, że choć 
większość badanych deklaruje ogólny wzrost zadowolenia to mają oni jednocześnie trudność 
ze wskazaniem konkretnej zmiany lub powodu który wpłynął na ich satysfakcję co jest dość 
powszechnym zachowaniem psychologicznym. W takiej sytuacji odpowiedzi „trudno 
powiedzieć” nie należy traktować w kategorii „nie wiem” lecz raczej „nie mogę konkretnie 
powiedzieć/przypomnieć sobie”. Główne pozytywne zmiany wskazane przez 16% badanych 
to; bezpieczeństwo, kultura, rekreacja (spędzanie czasu wolnego) oraz handel. 
 
Badani nie potrafili jednoznacznie stwierdzić czy obszar Centrum/Starego miasta jest terenem 
właściwie zagospodarowanym i wykorzystywanym ponieważ większość pytanych 
odpowiedziała, że nie ma zdania (51%). Osoby, które udzieliły odpowiedzi negatywnej (28%) 
stwierdziły, że na Rynku brakuje punktów spotkań np. restauracji, kafejek a także miejsc 
odpoczynku i relaksu dla rodziców z dziećmi. Ich zdaniem wygląd Rynku i centrum bardzo 
psuje zaniedbany park a także duża liczba osób nietrzeźwych i bezdomnych.  
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Aby centrum  miasta stało się miejscem o wysokiej jakości życia należy zdaniem badanych 
przede wszystkim podjąć następujące typy przedsięwzięć: 

1. remontowo/drogowo/budowlane  
 odświeżenie Starego Rynku (w tym Ratusza) tak aby było to nie tylko miejsce 

przemysłowo-handlowe ale także centrum kulturalne 
 wyłączenie Rynku z ruchu samochodów  
 remont dróg i chodników (w szczególności na ulicach: Kościuszki, Sobieskiego, 

Chojnickiej) 
 zapewnienie transportu i rozbudować ścieżki rowerowe nad okoliczne jeziora, np.  

Płaczewo 
 stworzenie darmowych parkingów dla mieszkańców centrum  
 przeprowadzenie remontu budynków centrum w tym: wykonanie(do)ocieplenia 

budynków np. ul. Owidzkiej, naprawa nieszczelnego dachu na ul. Owidzkiej 4,  
 poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej m.in. przenieść toalety z korytarza  

do mieszkań na ul Gimnazjalnej  
 zagospodarowanie placu po Polfarmie 
2. rekreacyjno-sportowe 
 zawody sportowe, turnieje 
 odnowić park miejski 
 stworzyć miejsca odpoczynku oraz zabawy dla dzieci najlepiej w okolicach Rynku 
3. kulturalno- rozrywkowe 
 stworzenie bezpłatnego kina dostępnego dla wszystkich (np. na wolnym powietrzu)  
 urozmaicenie możliwości spędzania wolnego czasu mieszkańcom 
 zapraszanie sławnych ludzi (osobowości/zespoły)  
 rozwój sieci handlowo – usługowej i gastronomicznej  

4. przedsięwzięcia dotyczące rewitalizacji społecznej  
 likwidacja zjawisk patologicznych (osoby nietrzeźwe, bezdomne) 
 poprawić poziom bezpieczeństwa mieszkańców obszarze Starego Miasta (np. więcej 

patroli policyjnych) 
 zapewnić bezpłatne doradztwo dla mieszkańców w zakresie porad prawnych  

i podatkowych lub instytucjonalnych formach pomocy. 
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Ponad połowa ankietowanych 56% uważa, że w Starogardzie Gdańskim istnieje wyraźny 
problem bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, prostytucji. Szczególnie mocno 
akcentowano  występowanie zjawiska alkoholizmu i bezdomności. W opinii mieszkańców 
istnieje społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu na tym terenie a dodatkowo  
w środowisku  dzieci i młodzieży jest on traktowany jako element integracyjny i tworzący 
relacje koleżeńskie. W opinii 62% odczuwalny jest brak odpowiednich instytucji  
w niwelowaniu tych patologicznych zjawisk. W odpowiedziach na pytania otwarte wielu 
respondentów dodatkowo wskazywało, że trudnością  jest brak systemowego podejścia w tym 
obszarze a straż miejska lub policja prowadzą w tej kwestii tylko działania doraźne. Kolejnym 
problemem wydaje się także brak pracy - 40% ankietowanych to osoby bezrobotne. Brak 
pracy jak wiadomo jest źródłem różnorodnych problemów i frustracji, które mogą 
doprowadzić do sięgania po alkohol. Wskazane wydaje się zatem podejmowanie szerszych  
i bardziej usystematyzowanych działań profilaktycznych i leczniczych (np. więcej spotkań 
AA, prowadzenie klubów abstynenta, itp.). Warto też podjąć działania z zakresu aktywizacji 
zawodowej w powiązaniu z podnoszeniem kwalifikacji polegające na łączeniu ich  
z pracodawcami. Oddziaływanie jedynie na stronę kompetencyjną bez powiązania  
z pracodawcami będzie nieskuteczne. Konieczna zatem jest współpraca z lokalnymi 
pracodawcami. Warto także organizować różnego rodzaju warsztaty, prowadzić działania 
animujące powstawanie spółdzielni socjalnych lub kooperatyw, które umożliwiłyby części 
mieszkańców stworzenie własnych miejsc pracy. 
 
Mieszkańcy oczekują, że  rewitalizacja Centrum przyniesie: 

 wzrostu poczucia bezpieczeństwa -38% 
Mimo, że w opinii mieszkańców w poziom bezpieczeństwa w porównaniu do lat ubiegłych 
wzrósł to nadal nie jest on zadawalający i należy dążyć do jego poprawy. W opinii badanych 
przestrzeń publiczna w okolicach centrum jest często zawłaszczona przez:  osoby nietrzeźwe 
oraz bezdomne. Poczucie zagrożenia uniemożliwia swobodne poruszanie się po dzielnicy  
i rozwój sieci sąsiedzkich relacji, znacząco obniża komfort życia mieszkańców, zwłaszcza 
tych, którzy mają dzieci. W związku z tym w celu poprawy bezpieczeństwa należy skupić się 
na opracowaniu programów zwiększających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, 
intensyfikacji działań policji i straży miejskiej i poprawienie ich skuteczności oraz tworzeniu 
bezpiecznych miejsc. 

 poprawę estetyki przestrzeni publicznej -33% 
 oraz ożywienie społeczno-gospodarcze -25%.  
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Dla 69% ankietowanych zagadnienie rewitalizacji jest tematem  istotnym ale jednocześnie 
92% z nich w odpowiedzi na kolejne pytanie stwierdziło, że nigdy nie angażowało  się 
osobiście w sprawy rewitalizacji oraz społeczności lokalnej. 61% badanych nie jest  
za wprowadzeniem działań angażujących społeczność lokalną do wspólnego rozwiązywania 
problemów związanych z rewitalizacją. Znacząca większość  mieszkańców (88%) przyznała, 
że czuje aby miała realny wpływ na rozwój swojego miasta.  
Ponad połowa badanych -51% stwierdziła, że wyobraża sobie sytuację, w której jako grupa 
sąsiedzka realizuje wspólny projekt, 21% miało na ten temat odmienne zdanie, a prawie 1/3 
ankietowanych nie potrafiła jednoznacznie wypowiedzieć się na ten temat. Osoby stwierdziły, 
że nie wyobrażają sobie sytuacji realizacji wspólnego przedsięwzięcia uważają, że takimi 
sprawami  powinno zajmować się miasto (42%) ale także stoją na stanowisku, że mieszkańcy 
Starogardu jako grupa sąsiedzka są ze sobą zintegrowani – 37%.  
Opisane powyżej postawy świadczą o bardzo niskim kapitale społecznym i braku integracji 
społecznej występującym wśród mieszkańców Starogardu Gdańskiego dlatego wskazane jest 
podejmowanie działań, które doprowadzą do jego wzrostu i wzmocnienia np. poprzez; 

 wykorzystanie różnych form udziału mieszkańców w kształtowaniu prawa lokalnego  i 
kluczowych decyzji politycznych w celu zwiększenia zaufania do instytucji  
i zaangażowania w życie społeczno-polityczne miasta.  

 podejmowanie działań mających na celu m.in. tworzenie spółdzielni socjalnych osób 
prawnych, 

 tworzenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi bezpiecznych przestrzeni 
umożliwiających spędzanie czasu osobom w każdym wieku np. organizowanie w skali 
mikro (kilku podwórek) klubów sąsiedzkich, świetlic, w ramach których odbywają się 
różnego rodzaju zajęcia edukacyjno - integracyjne prowadzone przez lokalnych 
liderów/animatorów. Warto podjąć działania edukacyjne, warsztatowe, etc., 
przyczyniające się do przeciwdziałania bierności, niechęci do działania oraz 
pomagające ludziom budować nie tylko więzi typu „bonding” ale także więzi 
pomostowe (bridging). Te pierwsze dotyczą więzi pomiędzy członkami jednej grupy 
społecznej, a drugie odnoszą się do sieci pomiędzy osobami należącymi do różnych 
społeczności. Wskazane jest także uświadamianie ludziom, że rewitalizacja  
to nie tylko estetyka i stan techniczny obiektów ale także zagadnienia społeczne  
i gospodarcze. 
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 istotne jest także rozwijanie postaw liderskich w społecznościach lokalnych, 
budowanie sieci integracji i wymiany doświadczeń liderów lokalnych oraz 
promowanie i wspomaganie organizacji pozarządowych a w tym idei wolontariatu  
i filantropii 

 wykorzystywanie kultury jako czynnika budującego zaufanie i integrację na szczeblu 
lokalnym np. Poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych pokazujących 
zwyczaje, historię miasta/regionu. 

 


