OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO
– Podwórko 1 – ul. Dzieci Warszawy 33,35,37,39, ul. Szancera 2,4,6,8, ul. Walerego Sławka 3/5

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na Podwórku nr 1 wzięło udział 56 osób. Poniższy wykres
ilustruje sposób, w jaki rozłożyły się odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania.

60
93%
50 82%

87%

82%

Liczba ankietowanych

77%

72%

78%

71% 71%

40

30

20

28%

23%
18%

29%

29%
22%

18%

10

13%
7%

1

2

4b

4c

5a

5b

NIE

NIE
5c

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE
4a

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

0

6

Odpowiedzi ankietowanych na poszczególne pytania

W odpowiedzi na pytanie nr 1 „Czy na Pani/Pana podwórku należałoby zaprojektować i wykonać
nowe nasadzenia zieleni?”, odpowiedź TAK zaznaczyło 82% ankietowanych, natomiast 18%
respondentów nie widzi potrzeby wykonywania nowych nasadzeń zieleni i zaznaczyło odpowiedź NIE.
Podobnie rozkładają się opinie mieszkańców w kwestii ujednolicenia przyogródków (pytanie nr 2):
77% respondentów uważa, że obszar ten należy ujednolicić i odpowiedziało TAK na zadane pytanie,
natomiast 23% osób odpowiedziało NIE. Osoby, które odpowiedziały na pytanie nr 3 dotyczące
propozycji zagospodarowania tej przestrzeni proponują w przyogródkach zasiać tylko trawę. Wśród
opinii na ten temat znalazł się również komentarz, że złym pomysłem jest sadzenie w tej przestrzeni
drzew, gdyż zaciemniają one mieszkania.
Większość ankietowanych (82%) nie widzi potrzeby wykonania nowego chodnika (pytanie nr 4 a).
Tylko 18% osób odpowiedziało pozytywnie na zadane pytanie. W odpowiedzi na pytanie 4b
dotyczące wymiany płyt chodnikowych 28% ankietowanych osób odpowiedziało, że widzi potrzebę
wykonania takich prac, zaś 72% nie zgłosiło takiego zapotrzebowania. Na pytanie 4c dotyczące
potrzeby położenia chodnika w miejscu przedeptów 87% osób wskazało, że nie ma konieczności
wykonania takich prac, a 13% uznało, że jest to potrzebne. Te osoby, które widzą sens prowadzenia
prac w tym zakresie wskazują na potrzebę wymiany płyt chodnikowych wzdłuż ul. Sławka 3/5. Jeden
z respondentów uważa, że należy zlikwidować chodnik prowadzący przez środek podwórka pomiędzy
Szancera 4 i 6.
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Na pytanie o sens ustawienia nowych ławek (pytanie nr 5a) 29% osób odpowiedziało, że są one
potrzebne, jednak znakomita większość – aż 71% respondentów - zdecydowanie nie chce, aby na ich
podwórku pojawiły się nowe ławki, gdyż stare były usuwane na prośbę mieszkańców. Dokładnie
odwrotnie rozkładają się głosy w kwestii nowych koszy na śmieci (pytanie nr 5b) – 71% osób widzi
potrzebę ich zamontowania, 29% osób nie widzi takiej potrzeby. Osoby, które wskazały ilość
potrzebnych koszy wymieniają liczby od 5 do 6. Jeśli chodzi o pomysły dotyczące innych nowych
urządzeń (pytanie nr 5c), 22% respondentów widzi sens poczynienia takich inwestycji. Wśród
urządzeń potrzebnych na podwórku proponują oni monitoring, placyk zabaw (huśtawka dla dzieci 2-3
letnich lub karuzela), słupki blokujące wjazd pod blok. Palącą potrzebą wydaje się na tym terenie
montaż nowego oświetlenia na skwerze i wzdłuż ul. Szancera. Aż 19 osób (34% ankietowanych)
podkreślała fakt, że na tym podwórku latarnie są za małe, co powoduje, że jest ciemno.
Zdecydowana większość, bo aż 93% mieszkańców podwórka nr 1, którzy wzięli udział w ankiecie,
uważa, że lokalizacji altanki śmietnikowej nie należy zmieniać (pytanie nr 6). Tylko (7% badanych)
opowiedziało się za zmianą jej lokalizacji. Pojawiły się jednak głosy, że na tym podwórku powinny być
minimum dwie altanki śmietnikowe (najlepiej oddzielne dla poszczególnych wspólnot). Mieszkańcy
uważają, że powinny być one przystosowane do segregacją śmieci i tak skonstruowane, żeby osoby
spoza wspólnot nie wyrzucały tam śmieci. Obecnie śmieci są widoczne od strony ulicy, co należy
zmienić.
Kilku respondentów zdecydowało się na odpowiedź na pytanie otwarte dotyczące własnej koncepcji
urządzenia podwórka (pytanie nr 8). W tym punkcie padły propozycje, by przyciąć lub posadzić niższy
żywopłot (50 cm), wyciąć suchą wiśnię i gałęzie klonu rosnące w kierunku bloku od strony ul.
W. Sławka oraz inne gałęzie zaciemniające mieszkania. Trudnym tematem na tym podwórku jest
kwestia wyprowadzania psów. Kilku respondentów prosi o likwidację tabliczki „zakaz wyprowadzania
psów” i zainstalowanie koszy z torebkami na psie odchody, inni proszą o instalację kolejnej takiej
tabliczki od strony ul. W. Sławka. Jeden z mieszkańców proponuje, by na podwórku postawiono
karmnik dla gołębi. Kilka osób chce, by ogrodzić podwórko lub nawet poszczególne bloki. Pojawiła się
też propozycja instalacji monitoringu.
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OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO
– Podwórko 2 – ul. Balbinki 2,4,6,8, ul. Szancera 9,11

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na Podwórku nr 2 wzięły udział 74 osoby. Poniższy wykres
ilustruje sposób, w jaki rozłożyły się odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania.
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Odpowiedzi ankietowanych na poszczególne pytania

W odpowiedzi na pytanie nr 1 „Czy na Pani/Pana podwórku należałoby zaprojektować i wykonać
nowe nasadzenia zieleni?” odpowiedź TAK zaznaczyło 82% ankietowanych, natomiast 18%
respondentów nie widzi potrzeby wykonywania nowych nasadzeń zieleni i zaznaczyło odpowiedź NIE.
Osoby, które widzą potrzebę wykonania nowych nasadzeń proponowały zasadzenie drzew i krzewów
ozdobnych i żywopłotu oraz posianie nowego trawnika.
Podobnie rozkładają się opinie mieszkańców w kwestii ujednolicenia przyogródków (pytanie nr 2):
81% respondentów uważa, że obszar ten należy ujednolicić i odpowiedziało TAK na zadane pytanie,
natomiast 19% osób odpowiedziało NIE. Propozycje osób, które odpowiedziały na pytanie nr 3
dotyczące możliwości zagospodarowania tej przestrzeni są rozbieżne. Dwie osoby proponują
likwidację żywopłotów, jeden respondent poddaje pomysł montażu drewnianych płotków. Dwóch
ankietowanych uważa, że dobrym pomysłem byłoby zasadzenie większej ilości kwiatów, wysianie
trawnika i posadzenie żywopłotu przy chodniku.
Większość ankietowanych (93%) nie widzi potrzeby położenia nowego chodnika (pytanie nr 4 a).
Tylko 7% osób odpowiedziało pozytywnie na zadane pytanie, sugerowane lokalizacje to środek
podwórka lub rejon podwórka od strony szkoły. Odpowiedzi na pytanie 4b dotyczące wymiany płyt
3
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chodnikowych wyglądają podobnie – 92% ankietowanych osób nie widzi potrzeby wykonania takich
prac. Na pytanie 4c dotyczące potrzeby położenia chodnika w miejscu przedeptów 46% osób
wskazało, że nie ma potrzeby wykonania takich prac, a 54% uznało, że jest to potrzebne. Wskazane
przez mieszkańców lokalizacje takich prac to droga do śmietnika, strefa przed blokiem, środek
podwórka, pas pomiędzy Balbinki 6 i Balbinki 8.
Na pytanie o potrzebę ustawienia nowych ławek (pytanie nr 5a) 65% osób odpowiedziało, że są one
potrzebne, a 35% nie zgłosiła takiego zapotrzebowania. Bardzo rozbieżne opinie wyrazili respondenci
w kwestii liczby potrzebnych ławek – wskazywano liczby od 3 do 8 sztuk. Zamontowania nowych
koszy na śmieci chce 82% ankietowanych, tu również liczba potrzebnych urządzeń w poszczególnych
ankietach waha się od 2 do 8 sztuk (pytanie nr 5b). Trzeba jednak zaznaczyć, że 18% ankietowanych
nie widzi potrzeby montowania nowych koszy. Jeśli chodzi o pomysły dotyczące innych nowych
urządzeń (pytanie nr 5c), 73% nie zaznaczyło tej odpowiedzi, jednak 27% respondentów widzi sens
poczynienia takich inwestycji. Wśród propozycji znalazł się tu ogrodzony plac zabaw, którego
utworzenie postuluje 20% ankietowanych. Powinny się na nim znaleźć piaskownice, zjeżdżalnie,
huśtawki, karuzele. Jeden z ankietowanych widzi potrzebę zamontowania nowych latarni przy ul.
Szancera 9.
Zdecydowana większość, bo aż 85% mieszkańców podwórka nr 2, którzy wzięli udział w ankiecie
uważa, że lokalizacji altanki śmietnikowej nie należy zmieniać (pytanie nr 6). Inne zdanie na ten
temat ma 15% respondentów, którzy proponują ustawienie altanki przy garażach, pomiędzy
budynkami przy ul. Balbinki i Szancera. Jeden z ankietowanych uważa, że altanka powinna zostać
odsunięta o metr od chodnika. Padła też propozycja, by na podwórku postawić dwie altanki
zamykane na klucz lub jedną podzieloną na oddzielne części dla każdej wspólnoty.
Kilku respondentów zdecydowało się na odpowiedź na pytanie otwarte dotyczące własnej koncepcji
urządzenia podwórka (pytanie nr 8). W tym punkcie padły liczne propozycje. Oprócz kwestii
zawartych w poprzednich pytaniach (ławki, nasadzenia, chodniki) padł postulat, żeby udrożnić kanały
ściekowe. Jeden z respondentów prosi o usunięcie pomieszczenia dla kotów. Mieszkańcy proszą też
o usunięcie suchych drzew i krzewów.
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OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO
– Podwórko 3 – ul. Dzieci Warszawy 38, 40

W ramach badania ankietowego przeprowadzonym na Podwórku nr 3 ankietę wypełnili
przedstawiciele zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz jeden mieszkaniec osobiście – w sumie
otrzymaliśmy 3 ankiety.
W odpowiedzi na pytanie nr 1 „Czy na Pani/Pana podwórku należałoby zaprojektować i wykonać
nowe nasadzenia zieleni?” odpowiedź TAK pojawiła się w 100% ankiet.
Opinie dotyczące ujednolicenia przyogródków (pytanie nr 2) nie są już tak zgodne. Dwie osoby (67%),
które wypełniły ankietę uważają, że obszar ten należy ujednolicić i odpowiedziały TAK na zadane
pytanie, natomiast 1 osoba ( 33%) odpowiedziała NIE. Osoby, które odpowiedziały na pytanie nr 3
dotyczące propozycji zagospodarowania tej przestrzeni proponują oddzielenie przyogródków rzędem
wysokich iglaków od chodnika i podwórka lub wygrodzenie tego obszaru metalowym płotkiem (np.
60 cm). W odpowiedzi na to pytanie pojawił się postulat intensywniejszego dbania o krzewy rosnące
wzdłuż ulicy.
Większość ankietowanych (67%) nie widzi potrzeby położenia nowego chodnika (pytanie nr 4 a).
Jedna osoba, co w tym wypadku daje 33% głosów uważa, że należy położyć nowy chodnik wzdłuż
drogi wjazdowej na podwórko – obecnie jest to miejsce niebezpieczne dla pieszych. W odpowiedzi
na pytanie 4b dotyczące wymiany płyt chodnikowych jedna osoba (33% głosów) wskazała potrzebę
wyrównania kostki brukowej w okolicy garaży. Na pytanie 4c dotyczące położenia chodnika w
miejscu przedeptów 100% osób odpowiedziało, że nie ma potrzeby wykonania takich prac
Na pytanie o potrzebę ustawienia nowych ławek (pytanie nr 5a) 100% osób odpowiedziało, że są one
potrzebne. Ankietowani proponują by postawić przynajmniej dwie nowe ławki. Podobnie odpowiedzi
kształtują się w kwestii koszy na śmieci (pytanie nr 5b) – 100% ankietowanych widzi potrzebę ich
zamontowania. Jeśli chodzi o pomysły dotyczące innych nowych urządzeń (pytanie nr 5c), dwie
ankietowane osoby (67%) uważają, że są one na tym podwórku potrzebne. Respondenci wymieniają
tu: oświetlenie podwórka, a w szczególności parkingu i terenu za garażami, naprawę słupków
służących do wieszania bielizny w letniej suszarni.
Wszyscy ankietowani uważają, że lokalizacja altanki śmietnikowej jest właściwa (pytanie nr 6).
Respondenci uważają jednak, że powinna być ona większa i podzielona na dwa boksy z osobnym
wejściem dla dwóch wspólnot.
Na pytanie otwarte dotyczące własnej koncepcji urządzenia podwórka (pytanie nr 8) padły
propozycje, by oddzielić podwórka od ulicy na całej szerokości. Wykonać nasadzenia krzewów (tuja
lub cis) wewnątrz podwórka, od altanki śmietnikowej w kierunku bloku nr 40. Oprócz tego padła
propozycja nasadzenia kwiatów czy drzew, uporządkowania terenu wjazdu na podwórko,
5
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postawienia znaków zakazu parkowania na podwórku i przy wjeździe na podwórko. Jedna z osób
zaproponowała wymianę trzepaka, przeniesienie go za garaże lub w okolicę altanki śmietnikowej
i postawienie obok ławki do położenia dywanów.
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OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO
– Podwórko nr 4 – ul. 1 Maja 8, 10, ul. Bohaterów Warszawy 10

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na Podwórku nr 4 wzięły udział 23 osoby. Poniższy wykres
ilustruje sposób, w jaki rozłożyły się odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania.
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Odpowiedzi ankietowanych na poszczególne pytania

W odpowiedzi na pytanie nr 1 „Czy na Pani/Pana podwórku należałoby zaprojektować i wykonać
nowe nasadzenia zieleni?” odpowiedź TAK zaznaczyło 87% ankietowanych, natomiast 13% osób nie
widzi potrzeby wykonywania nowych nasadzeń zieleni i zaznaczyło odpowiedź NIE.
Tak samo rozkładają się opinie mieszkańców w kwestii ujednolicenia przyogródków (pytanie nr 2).
87% respondentów uważa, że obszar ten należy ujednolicić i odpowiedziało TAK na zadane pytanie,
natomiast 13% ankietowanych odpowiedziało NIE. W odpowiedzi na pytanie nr 3 padły propozycje
by ustawić w tym miejscu niskie ogrodzenie (siatka na solidnych słupkach), uzupełnić stary lub
posadzić nowy żywopłot i nowe nasadzenia. Jedna z osób zaproponowała, by zorganizować w tym
miejscu skalniak.
Większość ankietowanych (83%) nie widzi potrzeby położenia nowego chodnika (pytanie nr 4 a).
Tylko 17% osób odpowiedziało pozytywnie na zadane pytanie. Osoby te proponują ujednolicenie
drogi do garaży i obu stron chodnika oraz drogę od altany śmietnikowej do przejścia pomiędzy
blokami przy ul. 1 Maja 10 i ul. Bohaterów Warszawy 10. Podobnie na pytanie 4b dotyczące wymiany
7
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płyt chodnikowych – tylko 17% ankietowanych osób widzi potrzebę wykonania takich prac.
W odpowiedzi na pytanie 4c dotyczące potrzeby położenia chodnika w miejscu przedeptów, 91%
osób wskazało, że nie ma potrzeby wykonania takich prac. Tylko 9% ma odwrotne zdanie.
Na pytanie o potrzebę zakupienia nowych ławek (pytanie nr 5a) 78% osób odpowiedziało, że są one
potrzebne, natomiast 22% respondentów jest innego zdania. Osoby, które odniosły się do pytania
o ilość ławek wymieniły liczbę 4 zgłaszając jednocześnie prośbę o usunięcie starych ławek. W kwestii
koszy na śmieci (pytanie nr 5b) glosy rozkładają się podobnie - 87 % osób chce żeby zostały one
zamontowane, a 13% nie widzi takiej potrzeby. Mieszkańcy proponują zamontowanie 2-4 koszy na
śmieci z małymi otworami na niedopałki papierosów i z torebkami na psie odchody. Aż 30% osób
podkreśla, że brak takich koszy stanowi na tym podwórku duży problem. Jeśli chodzi o pomysły
dotyczące innych nowych urządzeń (pytanie nr 5c), 30% respondentów jest za ich zamontowaniem
na podwórku. Osoby te proponują urządzenia dla dzieci, gdyż na tym podwórku mieszka duża ilość
dzieci, a urządzenia są już stare. Plac zabaw (drabinki, huśtawki równoważnie, piaskownica) powinien
być ogrodzony.
Większość, bo aż 87% mieszkańców podwórka nr 4, którzy wzięli udział w ankiecie uważa, że
lokalizacja altanki śmietnikowej powinna pozostać niezmieniona (pytanie nr 6). Tylko 3 osoby (13%)
opowiedziały się za jej przeniesieniem. Pojawiała się jednak opinia, że altanka jest za mała dla
wszystkich wspólnot.
Respondenci, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na pytanie otwarte zaproponowali własną
koncepcję urządzenia podwórka (pytanie nr 8). Pojawił się pomysł, by zorganizować nowe miejsca
parkingowe koło altanki śmietnikowej. Zaproponowano nasadzenie dużej ilości kwitnących krzewów
oraz wycięcie topoli. Dwóch respondentów wysunęło postulat postawienia tablicy "zakaz
parkowania" pomiędzy budynkami, gdyż obecnie nie ma dostępu do klatek. Jeden z mieszkańców
uważa, że należy pomalować płot od kotłowni lub zlikwidować przybudówkę. Został też zgłoszony
problem niefortunnego, kulistego kształtu latarń. Kształt ten powoduje, że światło idzie w górę
przeszkadzając lokatorom z wyższych kondygnacji.
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OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO
– Podwórko nr 5 – ul. Bohaterów Warszawy 8, ul. Adamieckiego 3, ul. Obrońców Helu 2,
ul. 1 Maja7

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na Podwórku nr 5 wzięło udział 14 osób. Poniższy wykres
ilustruje sposób, w jaki rozłożyły się odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania.
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Odpowiedzi ankietowanych na poszczególne pytania

W odpowiedzi na pytanie nr 1 „Czy na Pani/Pana podwórku należałoby zaprojektować i wykonać
nowe nasadzenia zieleni?” odpowiedź TAK zaznaczyło 86% osób, które wypełniły ankietę, natomiast
14% osób nie widzi potrzeby wykonywania nowych nasadzeń zieleni i zaznaczyło odpowiedź NIE.
Podobnie rozkładają się opinie mieszkańców w kwestii ujednolicenia przyogródków (pytanie nr 2):
93% respondentów uważa, że obszar ten należy ujednolicić i odpowiedziało TAK na zadane pytanie,
natomiast 7% osób odpowiedziało NIE. Osoby, które odpowiedziały na pytanie nr 3 dotyczące
propozycji zagospodarowania tej przestrzeni proponują posadzenie tylko niskich krzewów lub
obsadzenie tej przestrzeni ozdobnymi bylinami i krzewami.
Większość ankietowanych (93%) nie widzi potrzeby położenia nowego chodnika (pytanie nr 4 a).
Tylko 7% osób odpowiedziało pozytywnie na zadane pytanie. W odpowiedzi na pytania 4b i 4c
dotyczące wymiany płyt chodnikowych i położenia chodnika w miejscu przedeptów – 14%
ankietowanych osób widzi potrzebę wykonania takich prac, zaś 86% nie zgłosiło takiego
zapotrzebowania. Jedna z ankietowanych osób wskazała teren przed budynkiem przy ul. Obrońców
Helu jako miejsce, gdzie należałoby położyć chodnik.
Na pytanie o potrzebę ustawienia nowych ławek (pytanie nr 5a) 29% osób odpowiedziało, że są one
potrzebne, jednak większość – aż 71% respondentów nie zaznaczyła tej odpowiedzi. Natomiast aż
79% ankietowanych uważa, że na tym podwórku potrzebne są nowe kosze na śmieci (pytanie nr 5b).
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Osoba, które wskazała ilość potrzebnych koszy uważa, że przy każdym bloku powinny zostać
zamontowane 2 sztuki. Jeśli chodzi o pomysły dotyczące innych nowych urządzeń (pytanie nr 5c),
tylko 7% respondentów widzi sens poczynienia takich inwestycji, zaś 93% ankietowanych nie miało
żadnych propozycji. Wśród urządzeń potrzebnych na podwórku wymieniony został pojemnik do
segregacji śmieci i znak zakazu parkowania pod altanką śmietnikową.
Zdecydowana większość, bo aż 86% mieszkańców, którzy wzięli udział w ankiecie uważa, że lokalizacji
altanki śmietnikowej nie należy zmieniać (pytanie nr 6). Tylko 2 osoby opowiedziały się za zmianą jej
lokalizacji.
Kilku respondentów zdecydowało się na odpowiedź na pytanie otwarte dotyczące własnej koncepcji
urządzenia podwórka (pytanie nr 8). W tym punkcie padły takie propozycje, jak wykonanie nowych
nasadzeń i montaż nowych koszy na śmieci.

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO
– Podwórko nr 7 – Bohaterów Warszawy 7, ul. Obrońców Helu 3,5,7, ul. Wapowskiego 4, ul.
Walerego Sławka 6,8

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na Podwórku nr 7 wzięła udział jedna osoba.
W odpowiedzi na pytanie nr 1 „Czy na Pani/Pana podwórku należałoby zaprojektować i wykonać
nowe nasadzenia zieleni?” respondent zaznaczył odpowiedź TAK.
Osoba ta odpowiedziała TAK również na pytanie o potrzebę ujednolicenia przyogródków
(pytanie nr 2). Nie widzi ona potrzeby położenia nowego chodnika (pytanie nr 4 a), ani wymiany płyt
chodnikowych (pytanie 4b) na podwórku nr 7. Na pytanie 4c dotyczące potrzeby wykonania nowego
chodnika w miejscu przedeptów, osoba ta odpowiedziała twierdząco nie wskazując jednak żadnej
lokalizacji.
Respondent nie widzi potrzeby ustawienia nowych ławek (pytanie nr 5a), uważa natomiast, że
potrzebne są kosze na śmieci (pytanie nr 5b). Ankietowany nie widzi też potrzeby montażu nowych
urządzeń (pytanie nr 5c). Proponuje nawet, by zlikwidować plac zabaw, gdyż przeszkadza mu
gromadząca się tam wieczorami młodzież.
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OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO
– Podwórko nr 9 – ul. Obrońców Helu 4, ul. Bohaterów Warszawy 9,11,ul. 1 Maja 9, ul. Nurzyńska 4

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na Podwórku nr 9 wzięły udział 2 osoby.
W odpowiedzi na pytanie nr 1 „Czy na Pani/Pana podwórku należałoby zaprojektować i wykonać
nowe nasadzenia zieleni?” odpowiedź TAK zaznaczyły obie ankietowane osoby (100%). Obaj
respondenci odpowiedzieli TAK na pytanie o potrzebę ujednolicenia przyogródków (pytanie nr 2).
Osoby te nie widzą potrzeby położenia nowego chodnika (pytanie nr 4 a), ani wymiany płyt
chodnikowych (pytanie 4b). W odpowiedzi na pytanie 4c dotyczące potrzeby położenia chodnika
w miejscu przedeptów, jedna osoba odpowiedziała TAK, druga NIE. Osoba, która widzi potrzebę
wykonania takich prac nie wskazała ich lokalizacji.
Na pytanie o potrzebę zakupienia nowych ławek (pytanie nr 5a) obie osoby ankietowane
odpowiedziały, że nie są one potrzebne. Respondenci nie widzą też potrzeby montażu nowych
urządzeń (pytanie nr 5c). Mieszkańcy ci uważają jednak, że na ich podwórku powinny pojawić się
nowe kosze na śmieci (pytanie nr 5b).
Jedna z ankietowanych osób uznała, że lokalizacja altanki śmietnikowej powinna pozostać
niezmieniona (pytanie nr 6), druga zaś jest zdania, że powinna ona znaleźć się przy ul. Nurzyńskiej, co
ułatwi dojazd śmieciarkom.
W jednej z ankiet padła prośba o uporządkowanie ściany należącej do SPEC-u.
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OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO
– Podwórko 10 – ul. Dąbka 1,3

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na Podwórku nr 10 wzięło udział 14 osób. Poniższy
wykres ilustruje sposób, w jaki rozłożyły się odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania.
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Odpowiedzi ankietowanych na poszczególne pytania

W odpowiedzi na pytanie nr 1 „Czy na Pani/Pana podwórku należałoby zaprojektować i wykonać
nowe nasadzenia zieleni?” odpowiedź TAK pojawiła się w 86% ankiet, natomiast 14% osób nie widzi
potrzeby wykonywania nowych nasadzeń zieleni i zaznaczyło odpowiedź NIE.
Podobnie rozkładają się opinie mieszkańców w kwestii ujednolicenia przyogródków (pytanie nr 2):
86% respondentów uważa, że obszar ten należy ujednolicić i odpowiedziało TAK na zadane pytanie,
natomiast 14% osób odpowiedziało NIE. W odpowiedziach na pytanie nr 3 pojawiła się uwaga, że
należy zadbać o zieleń zniszczoną przez samochody.
Większość ankietowanych (71%) nie widzi potrzeby położenia nowego chodnika (pytanie nr 4 a),
a 29% widzi taką potrzebę. Jedna osoba uważa, że należy położyć nowy chodnik przed blokiem, padła
też propozycja położenia kostki brukowej wzdłuż ogrodzenia. W odpowiedzi na pytanie 4b dotyczące
wymiany płyt chodnikowych 79% ankietowanych uważa, że nie ma potrzeby wykonywania takich
prac, 21% respondentów jest odwrotnego zdania. Osoby te wskazują na konieczność wymiany płyt
chodnikowych przy rynnach. Na pytanie 4c dotyczące potrzeby położenia chodnika w miejscu
przedeptów 93% respondentów uważa, że nie ma potrzeby wykonania takich prac.
Na pytanie o potrzebę ustawienia nowych ławek (pytanie nr 5a) 21% osób odpowiedziało, że są one
potrzebne (79% jest odwrotnego zdania). Jedna osoba uważa, że brakuje ławki obok trzepaka.
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Odwrotnie odpowiedzi kształtują się w sprawie koszy na śmieci (pytanie nr 5b) – 71% ankietowanych
widzi potrzebę ich zamontowania (29% nie widzi takiej potrzeby). Proponowana ilość koszy, którą
należy zamontować na skwerze to 3 sztuki. W odpowiedzi na pytanie nr 5c, 43% osób uważa, że
nowe urządzenia są potrzebne, proponuje zakup stojaków rowerowych i ogrodzeń zabezpieczających
zieleń.
W odróżnieniu od innych podwórek, na tym aż 93% ankietowanych uważa, że obecna lokalizacja
altanki śmietnikowej jest niewłaściwa (pytanie nr 6). Część respondentów uważa, że powinna być
ona usytuowana w dalszej odległości od budynków, aż 7 osób (50%) podkreśla brak altany dla
budynku przy ul. Dąbka 1.
Na pytanie otwarte dotyczące własnej koncepcji urządzenia podwórka (pytanie nr 8) padła
propozycja wycięcia starych, wysokich krzewów i posadzenia niższych. Mieszkańcy chcieliby też mieć
na podwórku większą ilość kwiatów.
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OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO
– Podwórko 11 – ul. 1 Maja 11,15, ul. Plac 1905 nr 1,2,3,4, ul. Pużaka 4

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na Podwórku nr 11 wzięło udział 31 osób. Poniższy
wykres ilustruje sposób, w jaki rozłożyły się odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania.
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Odpowiedzi ankietowanych na poszczególne pytania

W odpowiedzi na pytanie nr 1 „Czy na Pani/Pana podwórku należałoby zaprojektować i wykonać
nowe nasadzenia zieleni?” odpowiedź TAK pojawiła się w 76% ankiet, natomiast 24% osób nie widzi
potrzeby wykonywania nowych nasadzeń zieleni i zaznaczyły odpowiedź NIE.
Już nie tak jednoznacznie rozkładają się opinie mieszkańców w kwestii ujednolicenia przyogródków
(pytanie nr 2): 58% respondentów uważa, że obszar ten należy ujednolicić i odpowiedziało TAK na
zadane pytanie, natomiast 42% osób odpowiedziało NIE. W odpowiedziach na pytanie nr 3 padły
propozycje, by ujednolicić żywopłot i wysiać porządny trawnik, o który należy stale dbać.
Większość ankietowanych (74%) nie widzi potrzeby położenia nowego chodnika (pytanie nr 4 a),
a 26% widzi taką potrzebę. Jeden z respondentów uważa, że powinno powstać dojście do ławek
ustawionych wśród zieleni oraz przy budynkach przy ul. 1 Maja 11,13 i 15. W odpowiedzi na pytanie
4b dotyczące wymiany płyt chodnikowych 80% ankietowanych uważa, że nie ma potrzeby
wykonywania takich prac, 20%, jest odwrotnego zdania. Osoby te wskazują na konieczność wymiany
płyt chodnikowych przy rynnach. Na pytanie 4c dotyczące potrzeby położenia chodnika w miejscu
przedeptów 58% respondentów uważa, że nie ma potrzeby wykonania takich prac, 42%
ankietowanych jest innego zdania i wskazują następujące miejsca, jako wymagające takich inwestycji:
1) za blokiem, od strony kotłowni, 2) dojście do altany śmietnikowej 3) dojście do parkingu na ul.
Komunardów.
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Na pytanie o potrzebę ustawienia nowych ławek (pytanie nr 5a) 65% osób odpowiedziało, że są one
potrzebne (35% jest odwrotnego zdania). Potrzebne są tu 4 ławki. Większość respondentów (71%)
uważa, że są tu potrzebne 2 kosze na śmieci (pytanie nr 5b). Nowe urządzenia takie, jak plac zabaw
dla dzieci lub monitoring osiedlowy chciałoby widzieć u siebie na podwórku 23% respondentów.
Jednak 77% ankietowanych nie widzi potrzeby montowania nowych urządzeń.
Większość (65%) mieszkańców, którzy wzięli udział w ankiecie uważa, że lokalizacji altanki
śmietnikowej nie należy zmieniać (pytanie nr 6), 35% odpowiedziała się za zmianą jej
umiejscowienia. Proponowana lokalizacja altany to miejsce pomiędzy przedszkolem, a zakładem
rehabilitacyjnym, pomiędzy budynkami przy Placu 1905 nr 1 i ul. 1 Maja 13 lub na tyłach DK
„Kolorowa”. Altana powinna być zamykana i monitorowana. Padła też propozycja, by altanę zamienić
na kilka mniejszych.
Na pytanie otwarte dotyczące własnej koncepcji urządzenia podwórka (pytanie nr 8) padły
propozycje wycięcia suchych drzew (między innymi trzech drzew przy bloku Plac 1905 nr 1),
umieszczenia ławek po czterech stronach placu, usunięcia starej huśtawki i zagospodarowania placu
zabaw dla dzieci, zwiększenia ilości miejsc postojowych przy ul. Pużaka 4. Padła też propozycja
ogrodzenia terenu tak, żeby był dostępny wyłącznie dla mieszkańców i organizacji mini-parku
pomiędzy Pl. Czerwca 1905, a Pużaka 4. W mini-parku powinny znaleźć się alejki, ławki, drzewa
i latarnie. Czterem osobom zależy na postawieniu zabezpieczenia, które uniemożliwią samochodom
parkowanie na trawie.
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OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO
– Podwórko 12 – ul. Sosnkowskiego 14,16

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na Podwórku nr 12 wzięła udział jedna osoba.
W odpowiedzi na pytanie nr 1 „Czy na Pani/Pana podwórku należałoby zaprojektować i wykonać
nowe nasadzenia zieleni?” respondent zaznaczył odpowiedź NIE. Podobnie w kwestii ujednolicenia
przyogródków (pytanie nr 2) osoba ta uważa, że obszaru tego nie należy ujednolicać.
Również na pytanie nr 4 (a, b i c) respondent zaznaczył, że nie są potrzebne nowe chodniki,
natomiast należy wymienić nawierzchnię na drodze wjazdowej.
Na pytanie nr 5a ankietowany odpowiedział, że na podwórku nr 12 należy postawić 3 nowe ławki lub
pomalować i poddać renowacji stare. Osoba ta uważa również, że na podwórku potrzebne są kosze
na śmieci, jednak nie widzi potrzeby montowania innych nowych urządzeń (pytanie nr 5c).
Ankietowany opowiedział się za pozostawieniem altanki śmietnikowej w dotychczasowej lokalizacji
(pytanie nr 6). Odpowiadając na pytanie nr 8 respondent proponuje, by usunąć nadmierny
drzewostan (topola, akacja), a trawnik poddać renowacji.
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OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO
– Podwórko 13 – ul. Jacka i Agatki 2,4,6

W badaniu ankietowym przeprowadzonym na Podwórku nr 13 wzięło udział 13 osób. Poniższy
wykres ilustruje sposób, w jaki rozłożyły się odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania.
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Odpowiedzi ankietowanych na poszczególne pytania

W odpowiedzi na pytanie nr 1 „Czy na Pani/Pana podwórku należałoby zaprojektować i wykonać
nowe nasadzenia zieleni?” odpowiedź TAK zaznaczyło 77% ankietowanych, natomiast 23% osoby nie
widzi potrzeby wykonywania nowych nasadzeń zieleni i zaznaczyło odpowiedź NIE.
Tak samo rozkładają się opinie mieszkańców w kwestii ujednolicenia przyogródków (pytanie nr 2):
77% respondentów uważa, że obszar ten należy ujednolicić i odpowiedziało TAK na zadane pytanie,
natomiast 23% osób odpowiedziało NIE. Tylko jedna osoba odpowiedziała na pytanie nr 3
proponując wykonanie nasadzeń małych krzewów okolonych estetycznym płotkiem.
Większość ankietowanych (62%) nie widzi potrzeby położenia nowego chodnika (pytanie nr 4 a).
Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 38% osób. Jeden z respondentów uważa, że należy położyć
nowy chodnik przed blokiem nr 1. Podobnie kształtują się odpowiedzi na pytanie 4b dotyczące
wymiany płyt chodnikowych. Tylko 15% ankietowanych osób widzi potrzebę wykonania takich prac.
Kilka osób uważa, że należy naprawić pozapadaną kostkę brukową. Na pytanie 4c dotyczące potrzeby
położenia chodnika w miejscu przedeptów 85% osób odpowiedziało, że nie ma potrzeby wykonania
takich prac, a tylko 15% ma odwrotne zdanie.
Na pytanie o potrzebę ustawienia nowych ławek (pytanie nr 5a) 69% osób odpowiedziało, że są one
potrzebne, a 31% respondentów nie zgłosiło takiego zapotrzebowania. Osoby, które odniosły się do
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pytania o ilość ławek wymieniły liczbę 4, jako odpowiadającą potrzebom mieszkańców podwórka.
W kwestii koszy na śmieci (pytanie nr 5b) glosy rozkładają się niemal po połowie - 54% osoby chcą,
żeby zostały one zamontowane, a 46% nie widzi takiej potrzeby. Jeśli chodzi o pomysły dotyczące
innych nowych urządzeń (pytanie nr 5c), 31% respondentów jest za zamontowaniem ich na
podwórku. Osoby te proponują urządzenia takie, jak mały, ogrodzony placyk zabaw z piaskownicą,
zjeżdżalnią i huśtawką, stojaki na rowery, oświetlenie podwórka. Jednak należy nadmienić, że 69%
respondentów nie widzi potrzeby montowania nowych urządzeń na tym podwórku.
Głosy mieszkańców podwórka nr 13, którzy wzięli udział w ankiecie, rozłożyły się niemal po równo w
kwestii lokalizacji altanki śmietnikowej (pytanie nr 6) - 54% osoby opowiedziały się za
pozostawieniem altanki w dotychczasowej lokalizacji, a 46% za jej przeniesieniem. Zaproponowano
dwa miejsca na lokalizację altanki śmietnikowej – punkt naprzeciwko przedszkola i zakole brzóz tam,
gdzie obecnie stoi znak „stop”.
Kilku respondentów zdecydowało się odpowiedzieć na pytanie otwarte dotyczące własnej koncepcji
urządzenia podwórka (pytanie nr 8). Padła propozycja zwiększenia ilości miejsc parkingowych oraz
wielokrotnie powtarzała się prośba o usunięcie topoli, która rośnie od frontu budynku, na ul. Jacka
i Agatki.
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OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO
– Podwórko 14 – ul. Pużaka 3,5,7, ul. Kolorowa 10,14,18,20
W badaniu ankietowym przeprowadzonym na Podwórku nr 14 wzięło udział 27 osób. Poniższy
wykres ilustruje sposób, w jaki rozłożyły się odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania.
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Odpowiedzi ankietowanych na poszczególne pytania

W odpowiedzi na pytanie nr 1 „Czy na Pani/Pana podwórku należałoby zaprojektować i wykonać
nowe nasadzenia zieleni?” odpowiedź TAK zaznaczyło 74% osób, które wypełniły ankietę, natomiast
26% osób nie widzi potrzeby wykonywania nowych nasadzeń zieleni i zaznaczyło odpowiedź NIE.
Osoby, które odpowiedziały na pytania otwarte proponują, żeby nasadzenia te wykonać przy
okrąglaku oraz przed budynkiem w przyogródkach, wzdłuż ściany budynku, przy boksach. Padła też
propozycja wycięcia drzew owocowych i posadzenie żywopłotu, forsycji i tui od strony ul. Pużaka.
Jeden z respondentów zgłosił potrzebę rekultywacji ziemi, zasiania trawy i oczyszczenia drzew ze
starych gałęzi.
Podobnie rozkładają się opinie mieszkańców w kwestii ujednolicenia przyogródków (pytanie nr 2):
74% respondentów uważa, że obszar ten należy ujednolicić i odpowiedziało TAK na zadane pytanie,
natomiast 26% osób odpowiedziało NIE. Osoby, które odpowiedziały na pytanie nr 3 dotyczące
propozycji zagospodarowania tej przestrzeni proponują dodać krzaczki do istniejących nasadzeń,
posadzić niewielkie iglaki, a pomiędzy nimi bratki i begonie w zaplanowanym rozmieszczeniu.
Znaczna większość (aż 89% ankietowanych) nie widzi potrzeby położenia nowego chodnika (pytanie
nr 4 a). Tylko 11% osób odpowiedziało pozytywnie na zadane pytanie. Podobnie wyglądają
odpowiedzi na pytanie 4b dotyczące wymiany płyt chodnikowych – tylko 15% ankietowanych osób
widzi potrzebę wykonania takich prac, zaś 85% nie zgłosiło takiego zapotrzebowania. Na pytanie 4c
dotyczące potrzeby położenia chodnika w miejscu przedeptów 70% osób wskazało, że nie ma
potrzeby wykonania takich prac. Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 30% respondentów. Jedna
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z osób wskazała lokalizację takich prac - chodnik w kierunku altanki śmietnikowej, przed blokiem na
ul. Pużaka 3.
Na pytanie o potrzebę ustawienia nowych ławek (pytanie nr 5a) tylko 26% osób odpowiedziało, że są
one potrzebne, jednak znakomita większość – aż 74% respondentów zdecydowanie nie chce, aby na
ich podwórku pojawiły się nowe ławki. Inaczej glosy rozkładają się w kwestii nowych koszy na śmieci
(pytanie nr 5b) – 63% osób widzi potrzebę ich zamontowania, 37% osób nie widzi takiej potrzeby.
Osoby, które wskazały ilość potrzebnych koszy wymieniają liczby od 5 do 6. Jeśli chodzi o pomysły
dotyczące zamontowania innych nowych urządzeń, 19% ankietowanych wymienia donice betonowe z
kwiatami, ogrodzony placyk zabaw dla dzieci np. z piaskownicą, fontannę i 2 altany (pytanie nr 5c).
Padła też propozycja, by na podwórku postawić słupki uniemożliwiające wjazd samochodem na
trawnik.
Mieszkańcy podwórka nr 14, którzy wzięli udział w ankiecie opowiedzieli się niemal jednogłośnie
(93%) za pozostawieniem altanki śmietnikowej w dotychczasowej lokalizacji (pytanie nr 6) . Pojawiły
się jednak głosy wskazujące na potrzebę powiększenia terenu przed altanką i wydzielenia miejsce na
rzeczy o dużych gabarytach. Dwie osoby, które uważają, że altanka stoi w niewłaściwym miejscu
wskazały jej poprzednią lokalizację, jako lepszą. Jeden z respondentów uznał, że konieczne jest
dostosowanie wjazdu dla śmieciarek i narysowanie przed altanką koperty, aby nie parkowały tam
samochody osobowe.
Kilku respondentów zdecydowało się na odpowiedź na pytanie otwarte dotyczące własnej koncepcji
urządzenia podwórka (pytanie nr 8). W śród pomysłów mieszkańców powtarzała się kwestia wycinki
topoli i pilnej potrzeby zabezpieczenia trawnika przed deptaniem i rozjeżdżaniem samochodami.
Zaproponowano wykonanie 1) nasadzeń wokół budynku Kolorowa 18, 2) posadzenia kwiatów
w donicach i trawy, 3) nasadzenia tui, cisów, 4) usunięcie starych krzewów i posadzenie drzewek
(wierzby, iglaki), 5) nieznaczne powiększenie parkingu, 6) zagospodarowanie wolnego miejsca między
blokami pod parking.
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