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Twój pomysł na park w Charzewicach. Raport z badań sondażowych

Instytut Badawczy STATmediana

Tło badania

Zainteresowanie parkiem w Charzewicach (osiedle Stalowej Woli) od kilku lat rośnie. Głównie 
za sprawą Polskiego Klubu Ekologicznego „Przyjaciele Ziemi” w Stalowej Woli, który m.in. 
przeprowadził na jego terenie kilkakrotnie akcje sprzątania (wraz ze Schroniskiem im. Brata 
Alberta w Charzewicach). Jednakże do tej pory nikt w mieście nie próbował poznać opinii 
mieszkańców miasta na temat tego zabytkowego parku. Nie podejmowano także prób 
angażowania mieszkańców Stalowej Woli w konsultacje na temat jego odnowy.

Główny cel badania

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Polskiego Klubu Ekologicznego „Przyjaciele 
Ziemi” w Stalowej Woli w celu poznania opinii mieszkańców Stalowej Woli na temat 
parku podworskiego w Charzewicach. Założono również wstępne zebranie pomysłów na 
zagospodarowanie tego miejsca.  

Zdiagnozowane opinie  mogą być pomocne przy tworzeniu projektów odnowy tego parku, a 
także przy opracowaniu wniosków i rekomendacji dotyczących zmian strukturalnych parku w 
Charzewicach.

http://przyjacieleziemi.eu
http://statmediana.com/?utm_source=raport&utm_medium=footer&utm_campaign=Twoj_pomysl_na_park_w_Charzewicach
http://statmediana.com/?utm_source=raport&utm_medium=footer&utm_campaign=Twoj_pomysl_na_park_w_Charzewicach
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Częstotliwość odwiedzin parku 

Najwięcej (29%) respondentów odwiedza park w Charzewicach rzadziej niż raz w miesiącu, a 
tylko 23% było w tym miejscu raz w 2014 roku. Najmniejszą grupę badanych stanowiły osoby 
odwiedzające park codziennie (2%). W ogóle w parku we wspomnianym roku nie było 16% 
badanych.
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Jak często odwiedza Pan(i) park w Charzewicach?

n=229

http://przyjacieleziemi.eu
http://statmediana.com/?utm_source=raport&utm_medium=footer&utm_campaign=Twoj_pomysl_na_park_w_Charzewicach
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Cele odwiedzin parku w Charzewicach

Cel rekreacyjny był najczęstszym powodem odwiedzin parku – 58% respondentów wskazało 
na ten powód. Niewiele mniej, bo 52% odwiedza park w Charzewicach, aby obcować 
z przyrodą oraz odpoczywać (42%). Tylko 15% badanych podało jako cel „spotkania ze 
znajomymi”, a 5% chodzi do tego parku na spacer z psem.
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W  jakim celu wybiera się Pan(i) do parku?

n=364 (respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

http://przyjacieleziemi.eu
http://statmediana.com/?utm_source=raport&utm_medium=footer&utm_campaign=Twoj_pomysl_na_park_w_Charzewicach
http://statmediana.com/?utm_source=raport&utm_medium=footer&utm_campaign=Twoj_pomysl_na_park_w_Charzewicach
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Ocena parku w różnych aspektach

Park w Charzewicach respondenci oceniali pod względem różnych aspektów (1 – ocena 
najgorsza, 5 – najlepsza). Najlepiej wypadła ocena „ogólnej atrakcyjności miejsca” (średnia 
punktów 3,37) oraz „stan zieleni” (3,11). Pozostałe wymiary osiągnęły średnią liczbę punktów 
mniejszą niż 3. Najgorzej badani ocenili „stan ścieżek” (2,09), „osobiste bezpieczeństwo” 
(2,5). Uzyskane odpowiedzi pokazują, że ogólnie ocena parku wypadła słabo.

x – średnia arytmetyczna ocen danego wymiaru
S – odchylenie standardowe ocen danego wymiaru
n – liczba odpowiedzi na każdy wymiar oceny

Jak ocenia Pan(i) park w Charzewicach biorąc pod uwagę poniższe aspekty?

 

Wymiary oceny 
(odpowiedzi w %) 

Skala ocen x S n 
1 2 3 4 5 

czystość i porządek 15 30 35 16 4 2,64 1,06 222 
stan ścieżek 31 37 25 5 2 2,09 0,96 220 
osobiste bezpieczeństwo 21 34 26 12 7 2,5 1,15 220 
możliwość odpoczynku 19 26 24 18 13 2,8 1,3 218 
możliwość uprawiania sportu 18 27 30 15 10 2,72 1,21 219 
stan zieleni 9 19 39 18 15 3,11 1,14 219 
ogólna atrakcyjność miejsca 11 17 21 25 26 3,37 1,34 219 

http://przyjacieleziemi.eu
http://statmediana.com/?utm_source=raport&utm_medium=footer&utm_campaign=Twoj_pomysl_na_park_w_Charzewicach
http://statmediana.com/?utm_source=raport&utm_medium=footer&utm_campaign=Twoj_pomysl_na_park_w_Charzewicach
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Oczekiwane funkcje parku

Niemal wszyscy respondenci oczekują, że park będzie przede wszystkim miejscem 
wypoczynku (92% wskazań). Mniej niż połowa (40%) uważa, że park w Charzewicach 
powinien być miejscem plenerowych imprez. Tyle samo badanych chce, aby było to miejsce 
zabaw dla dzieci i młodzieży. Najmniej (38%) wskazywało na potencjalne funkcje edukacyjne 
parku.
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Jakie funkcje powinien według Pana(i) pełnić park w Charzewicach?

n=364 (respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

http://przyjacieleziemi.eu
http://statmediana.com/?utm_source=raport&utm_medium=footer&utm_campaign=Twoj_pomysl_na_park_w_Charzewicach
http://statmediana.com/?utm_source=raport&utm_medium=footer&utm_campaign=Twoj_pomysl_na_park_w_Charzewicach
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Co jest potrzebne w parku?

Według ponad 3/4 badanych najbardziej potrzebne w parku są alejki spacerowe. Na drugim 
miejscu (74% wskazań) wymieniano ławki. O wiele rzadziej wskazywano na kosze na śmiecie 
(42%). Niewielkim poparciem wśród respondentów cieszyły się takie propozycje jak: ścieżki 
rowerowe, dydaktyczne oraz plac zabaw dla dzieci (wszystkie te trzy możliwości otrzymały 
mniej niż 30% głosów). Najrzadziej podawano boisko sportowe oraz stoliki szachowe.
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Co jest potrzebne w parku?

n=696 (respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

http://przyjacieleziemi.eu
http://statmediana.com/?utm_source=raport&utm_medium=footer&utm_campaign=Twoj_pomysl_na_park_w_Charzewicach
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Propozycje zagospodarowania parku

Respondenci w pytaniu otwartym mogli podawać sugestie lub uwagi dotyczące 
zagospodarowania parku w Charzewicach. Zebrano kilkadziesiąt różnych odpowiedzi na to 
pytanie. Najczęściej pojawiały się propozycje dotyczące:

poprawienia infrastruktury parkowej (lepsze ścieżki, mostki, drewniane altany) »

poprawienia stanu zieleni i drzew (park jest zaniedbany, roślinność zaciemnia miejsce) »

poprawienia funkcji rozrywkowej (miejsce gdzie można coś zjeść, bawić się rodzinnie) »

poprawienia funkcji wypoczynkowej (ławki, oświetlenie, parking przed parkiem) »

rewitalizacji budynków architektonicznych (przywrócenie dawnego wyglądu) »

wprowadzenia informacji o cennych zabytkach przyrodniczych znajdujących się w parku »

http://przyjacieleziemi.eu
http://statmediana.com/?utm_source=raport&utm_medium=footer&utm_campaign=Twoj_pomysl_na_park_w_Charzewicach
http://statmediana.com/?utm_source=raport&utm_medium=footer&utm_campaign=Twoj_pomysl_na_park_w_Charzewicach


9

Twój pomysł na park w Charzewicach. Raport z badań sondażowych

Instytut Badawczy STATmediana

Podsumowanie wyników oraz diagnoza

WNIOSKI ZALECENIA

park w Charzewicach jest niezbyt często 
odwiedzany przez badanych

należy dokładniej zdiagnozować powody 
rzadkich odwiedzin parku

głównymi celami odwiedzin są: rekreacja, 
obcowanie z przyrodą, odpoczynek

podjąć działania stymulujące wzrost 
odwiedzin we wskazanych obszarach

najlepiej oceniono ogólną atrakcyjność 
parku w Charzewicach

wykorzystać potencjał atrakcyjności 
miejsca w promocji parku

badani oczekują od parku przede 
wszystkim pełnienia funkcji rekreacyjnej

umożliwić lepszy odpoczynek w parku, 
poznać czynniki dobrego odpoczynku

największe zapotrzebowanie jest na alejki 
spacerowe, ławki i kosze na śmiecie

zrealizować pomysły badanych, zaczynając 
od ustawienia ławek i koszy na śmiecie

37 respondentów wyraziło wolę pracy nad 
projektem zagospodarowania parku

zaangażować chętne osoby, organizować 
spotkania, wykorzystać ich pomysły

http://przyjacieleziemi.eu
http://statmediana.com/?utm_source=raport&utm_medium=footer&utm_campaign=Twoj_pomysl_na_park_w_Charzewicach
http://statmediana.com/?utm_source=raport&utm_medium=footer&utm_campaign=Twoj_pomysl_na_park_w_Charzewicach
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Komentarz do wyników badań

Głos mieszkańców wyrażony w różnorodnych opiniach może być solidną podstawą do 
opracowania wstępnego planu rewitalizacji charzewickiego parku. Z pewnością nie wszystkie 
propozycje są możliwe do zrealizowania (z różnych powodów), ale ogólna perspektywa 
oczekiwań mieszkańców wobec samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych jest 
wyraźna: należy wyposażyć park w podstawową infrastrukturę, dzięki której odpoczynek 
w tym miejscu będzie bardziej komfortowy, a mieszkańcy będą częściej je odwiedzać.

Podstawową infrastrukturę sprzyjającą lepszemu wypoczynkowi stanowią: ławki, kosze 
na śmiecie, alejki spacerowe. Od tych elementów powinna zacząć się rewitalizacja 
parku w Charzewicach. Istotnym atutem tego podejścia jest także kwestia finansowa 
– realizacja tych zadań nie powinna być zbyt kosztowna. Może przyczynić się do 
zwiększonej częstotliwości odwiedzin parku oraz wzmocnienia poczucia sprawczości 
wśród osób biorących udział w badaniu. Należy również zaangażować w prace 
projektowe osoby, które zadeklarowały w badaniu swoje zaangażowanie w tym zakresie.

http://przyjacieleziemi.eu
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Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów
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Metodologia badania

Metoda badawcza: sondaż internetowy (CAWI)
Liczba pytań w ankiecie: 13
Czas badania: 1 – 8 październik 2014
Próba badawcza brutto: n=284*
Próba badawcza netto: n=232** 
Rodzaj doboru próby:  „na ochotnika”
Respondenci: mieszkańcy Stalowej Woli***

      * Ankiety częściowo i w całości wypełnione
   ** Ankiety wyłącznie w całości wypełnione (tylko te wzięto pod uwagę w analizie)
 *** Mieszkający obecnie w mieście oraz poza nim

Uwaga! Badanie nie jest reprezentatywne dla wszystkich mieszkańców Stalowej Woli, dlatego wyciąganie zbyt daleko 
idących wniosków może być mylące (w badaniu wzięły udział głównie osoby młode i w średnim wieku, z wyższym wy-
kształceniem). W zamierzeniu Polskiego Klubu Ekologicznego „Przyjaciele Ziemi” badanie miało na celu wyłącznie son-
daż opinii.

Projekt badania i opracowanie wyników: dr Marek Ziemba
Konsultacje merytoryczne: dr Mirosław Rewera
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