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1. WSTĘP
1.1. WPROWADZENIE
U źródeł podjęcia tematu pracy leży przekonanie, iż badanie percepcji przestrzeni miejscowości może pomóc w określeniu głównych problemów przestrzennych występujących na
terenie Chocianowa oraz podjęciu działań mających na celu ich rozwiązanie. Zagadnienia te
wydają się szczególnie ważne w przypadku przedstawicieli młodego pokolenia mieszkańców
miasta, którzy już za kilka lat wkroczą w dorosłe, samodzielne życie i będą w znacznym stopniu wpływać na strukturę i funkcjonowanie badanej miejscowości (np. poprzez wybór miejsca
zamieszkania i pracy). Z tego powodu adresatami ankiety dotyczącej odbioru przestrzeni
Chocianowa stali się przedstawiciele 3 miejscowych szkół (Szkoły Podstawowej, Gimnazjum
im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz Zespołu Szkół). Percepcja przestrzeni Chocianowa
wśród młodzieży uczącej się w tej miejscowości oraz określenie czynników, które na ten proces wpływają, stanowią temat przewodni analiz.
Na układ pracy składają się 4 części. Pierwszą z nich stanowi wstęp przybliżający tematykę poruszanych w pracy zagadnień oraz zawierający przegląd literatury przedmiotu. Druga
część to analizy dotyczące Chocianowa (analiza środowiska, uwarunkowań historycznych,
społeczności, infrastruktury oraz gospodarki miasta). Z każdej z nich zostały wyciągnięte
wnioski, które mając pomóc w identyfikacji oraz rozwiązaniu kwestii problemowych dotyczących przestrzeni Chocianowa. Trzecią część pracy stanowią analizy ankiet na temat percepcji przestrzeni miasta przeprowadzone wśród uczniów 3 szkół. Ich wyniki pozwolą nie
tylko zweryfikować postawione na etapie wyjściowym hipotezy, ale (być może) rozszerzyć je
o nowe, wcześniej nieprzewidywane (odnoszące się m.in. do czynników wpływających na
odbiór przestrzeni przez młodych ludzi). W ostatniej części opisane zostały wnioski na temat
poruszonych w analizach i ankietach problemów przestrzeni Chocianowa oraz podsumowanie
określające znaczenie badań postaw i preferencji społeczności lokalnych w kształtowaniu
polityki przestrzennej miasta.
1.2. PRZEDMIOT BADAŃ. WYJAŚNIENIA TERMINOLOGICZNE. PRZEGLĄD LITERATURY PRZEDMIOTU
Przedmiotem badań niniejszej pracy są wyobrażenia oraz ocena przestrzeni miasta Chocianów, stanowiące rezultat jej percepcji przez uczniów 3 lokalnych szkół oraz wpływające na
zachowania przestrzenne ankietowanych.
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Jak podaje literatura1, przestrzenne zachowania człowieka stanowią od lat przedmiot zainteresowań wielu nauk. Z początkiem lat 60-tych ubiegłego wieku problem ten pojawił się
również w badaniach geograficznych i przyczynił się do powstania nowego kierunku w geografii społecznej: geografii zachowań (beahavioural geography), w ramach której można wyodrębnić geografię percepcyjną (perception geography), zajmującą się zagadnieniami związanymi z percepcją przestrzeni geograficznej przez jednostkę. Geografia percepcyjna jest
nauką

interdyscyplinarną.

Powstała

w wyniku wzrastającego zainteresowania
geografii różnorodnymi dziedzinami naukowymi, takimi jak socjologia, psychologia, estetyka, urbanistyka, architektura,
antropologia i wiele innych (Rysunek
1.)2. To właśnie w ramach geografii
cepcyjnej dokonywane są badania dotyczące percepcji środowiska. Do ich
prowadzenia służą różne metody, np.:
sondaże, rysunki, szkice wyobrażeniowe3
czy ankieta audytoryjna (która została Rysunek 1. Powiązania geografii percepcyjnej z innymi
dziedzinami nauki.

wykorzystana również na potrzeby [Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Libura H.,
niniejszej pracy).

1983, Aspekty kartograficzne
PPK,15, Warszawa.]

map

wyobrażeniowych,

Jednym z kluczowych pojęć stosowanych w pracy jest percepcja. Jest to pojęcie
z dziedziny psychologii, w najszerszych ujęciach definiowane jako postrzeganie, spostrzeganie, uświadomienie sobie spostrzeganego przedmiotu lub zjawiska, zaobserwowanie go.4
Słownik Języka Polskiego PWN definiuje percepcję jako złożony proces poznawczy polegający na odzwierciedleniu przez człowieka przedmiotów, zjawisk i procesów. Według bardziej
szczegółowych definicji psychologicznych jest to rejestracja świata zewnętrznego przebiegająca w 3 etapach: odbiór, wewnętrzna interpretacja, czyli zrozumienie oraz identyfikacja,
czyli rozpoznawanie i przypisywanie znaczenia spostrzeżeniom5.

1

Dziwota G., 2003, Percepcja przestrzeni miejskiej Płocka, Notatki Płockie 1/194, Łódź.
Libura H., 1983, Aspekty kartograficzne map wyobrażeniowych, PPK,15, Warszawa.
3
Awramiuk A., 2007, Percepcja miejsca zamieszkania przez uczniów województwa podlaskiego, Warszawa.
4
Radwańska M., 2007, Percepcja przestrzeni miejskiej- przykład miasta Torunia, Warszawa.
5
Szafrańska E., 2003, Percepcja przestrzeni regionu łódzkiego w środowisku władz samorządowych, Łódzkie
Towarzystwo Naukowe, Łódź.
2

8|Strona

PERCEPCJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
CHOCIANOWA Iwona Płatek
Natomiast K. Lynch, który zapoczątkował nurt badań nad wyobrażeniami przestrzeni,
w swojej fundamentalnej pracy Image of the city6 zjawisko percepcji odnosi do środowiska,
w którym przebywa osoba percypująca. Według niego percepcja polega na :
rozpoznaniu składników środowiska i odróżnieniu jednych elementów od drugich,
czyli ich identyfikacji,
określeniu relacji przestrzennych między składnikami środowiska czyli ich strukturalizacji,
określeniu znaczeń poszczególnych elementów dla podmiotu percypującego, czyli ich
wartościowaniu.
Rysunek 2. stanowi schemat etapów percepcji, wpisujący się zarówno w ujęcie E. Szafrańskiej, jak i K. Lyncha.

Rysunek 2. Etapy percepcji.
[Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szafrańska E., 2003, Percepcja przestrzeni regionu łódzkiego
w środowisku władz samorządowych, Łódź oraz Lynch K., 1960, Image of the city, MIT Press Cambridge.]

W badaniach percepcji i waloryzacji sprawą ważną jest nie tylko uzyskanie odpowiedzi,
jak dana osoba postrzega i ocenia przestrzeń, ale także dlaczego sposób postrzegania
i wartościowania jest taki, a nie inny. Zatem istotne jest określenie zmiennych wpływających
na cały ten proces. Bardzo prosty schemat kształtowania obrazów zaproponował J.M. Doherty
(Rysunek 3.)7.

Rysunek 3. Czynniki kształtujące obraz.
[Źródło: Opracowanie własne na podstawie Doherty J.M., 1969, Development in Behavioral Geography, Disscusion Paper 35, London School of Economics.]

6

Lynch K., 1960, The image of the city, MIT Press, Cambridge.
Doherty J.M., 1969, Development in Behavioral Geography, Disscusion Paper 35, London School of Economics.

7
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Ze względu na złożoność procesu percepcji, tego rodzaju powiązanie rzeczywistości
z obrazem wymaga rozwinięcia. Według E. Szafrańskiej8 percepcja jest aktywną interakcją
pomiędzy obserwatorem, a środowiskiem, toteż uzależniona jest zarówno od osobniczych,
fizjologicznych i psychicznych właściwości postrzegającego, jak i od uwarunkowań społecznych i kulturowych, w jakich powstaje. W zależności od wymienionych uwarunkowań, poszczególne jednostki odbierają inaczej określone bodźce środowiska, które składają się na
indywidualne o nim wyobrażenie.
Wyobrażenie, które powstaje w wyniku percepcji jest uporządkowaną, uproszczoną reprezentacją otoczenia i schematycznym jego obrazem, a jednocześnie wyrazem indywidualności
postrzegającego oraz odbiciem wspólnych cech kulturowych i społecznych (…).
Również M. Radwańska9 wskazuje, iż o percepcji przestrzeni miejskiej decyduje wiele
czynników, które można podzielić na następujące grupy:
czynniki indywidualne, do których zaliczają się: wiek, wykształcenie, wykonywany zawód, przynależność do organizacji społecznych i zawodowych, obecne miejsce zamieszkania, stan rodziny, poziom zamożności, a także własne doświadczenie, poziom
wiedzy oraz stan emocjonalny,
czynniki przestrzenne, wśród których należy wymienić: liczbę i rodzaj elementów przestrzeni miejskiej, ich zróżnicowanie, funkcjonalność, dostępność komunikacyjną oraz
prędkość zmian struktury miasta w czasie,
czynniki stanowiące źródło wiedzy o przestrzeni, które należy rozumieć jako własne
doświadczenia, opinie innych osób oraz informacje pochodzące ze środków masowego
przekazu.
Dokonując przeglądu literatury przedmiotu należy również wskazać na implikacje planistyczne badań percepcji przestrzeni miejskiej. Według naukowców podejmujących zagadnienia waloryzacji, preferencji i postaw wobec środowiska, badania dotyczące percepcji przestrzeni mogą mieć znaczenie praktyczne dla potrzeb planowania. T. Saarinen10, jeden z czołowych geografów zajmujących się badaniami wyobrażeń i percepcji środowiska uzasadniał
konieczność przeprowadzania tego rodzaju badań, twierdząc, iż zbyt wiele decyzji podejmowanych jest na podstawie czyichś opinii o postawach innych ludzi bez żadnej rzeczywistej
wiedzy o tym, jakie są te postawy. Uważał, że najmniej do powiedzenia mają sami zaintere8

Szafrańska E., 2003, Percepcja przestrzeni regionu łódzkiego w środowisku władz samorządowych, Łódzkie
Towarzystwo Naukowe, Łódź.
9
Radwańska M., 2007, Percepcja przestrzeni miejskiej- przykład miasta Torunia, Warszawa.
10
Saarinen T., 1971, Reserach Approches and Questionnaire Design, Ottawa.

10 | S t r o n a

PERCEPCJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
CHOCIANOWA Iwona Płatek
sowani, a więc konkretna społeczność lokalna, którą stawia się wobec faktów dokonanych.
Według Saarinena znajomość autentycznych wyobrażeń, preferencji i postaw społecznych
jest koniecznym elementem każdego procesu planowania. Twierdził, iż główny problem planowania przestrzennego polega na tym, że jedni planują, a drudzy odczuwają na co dzień
skutki tego planowania.
H. Libura11 traktuje natomiast badania wyobrażeń, postaw i preferencji społeczności lokalnych (szczególnie w planowaniu przestrzennym) jako jeden z elementów uspołecznienia procesu planowania. Twierdzi, że uspołecznienie to jest konieczne, jeśli chce się zwiększyć skuteczność planowania. Podkreśla także, iż tego rodzaju badania, ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, powinny być prowadzone zarówno przez psychologów, socjologów,
planistów, jak i geografów.
Również K. Lynch, jedna z najbardziej wpływowych postaci wczesnych lat formowania
się badań nad percepcją środowiska, wskazuje w wywiadzie12 przeprowadzonym w 1985 r. na
wysokie znaczenie prowadzonych badań dla urbanistyki, twierdząc, iż jego prace miały służyć raczej planistom niż geografom czy psychologom: (…) miałem nadzieję, że tworzę system, za pomocą którego planiści mogliby zacząć radzić sobie z doświadczeniem miejskim,
z tym, jak to jest mieszkać w mieście…

1.3.

HIPOTEZY BADAWCZE I CELE PRACY

Podstawowa hipoteza przyjęta w pracy brzmi, iż wyobrażenia i oceny miasta Chocianów
są zróżnicowane, a czynniki kształtujące i różnicujące te wyobrażenia należą do 2 grup.
Pierwsza z nich to pochodzenie terytorialne badanych, rozpatrywane w aspekcie lokalizacji
miejscowości zamieszkiwanej przez respondenta. Druga grupa zmiennych to cechy społeczno- demograficzno- ekonomiczne, do których należą: wiek, płeć, wykształcenie rodziców
oraz rodzaj zamieszkiwanego budynku.
Kolejna teza przyjęta w pracy brzmi następująco: wyobrażenia i oceny miasta wśród większości badanych uczniów wskazują na słabe poczucie tożsamości z Chocianowem oraz niski
stopień identyfikacji z miastem. Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu badań
i literatury, zakłada się, że czynnikami poczucia tożsamości i identyfikacji z badaną miejscowością są:

11

Jałowiecki B. (red), Libura H., 1992, Percpecja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego,
wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
12
Ladd F.C., 1985, An interview with Kevin Lynch. Children’s Enviroments Quarterly 2 (3), 4-6.
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poczucie zadowolenia ze swojego miejsca zamieszkania i niska skłonność do
migracji,
przekonanie o istnieniu na jego obszarze miejsc o szczególnych walorach krajobrazowo- przyrodniczych, społeczno- kulturowych i innych13.
Głównym celem pracy jest zatem weryfikacja omówionych hipotez i założeń. W związku
z tym należy:
1. Ustalić jakie cechy badanych modyfikują wyobrażenia i oceny dotyczące przestrzeni
miasta.
2. Określić jak, w środowisku uczniów lokalnych szkół, postrzegana i oceniana jest przestrzeń Chocianowa. Aby tego dokonać, należy poddać analizie:
miejsca i obiekty wskazywane jako symboliczne dla miasta,
przestrzenne zróżnicowanie częstotliwości przebywania we wskazanych
miejscach Chocianowa,
miejsca w przestrzeni miasta określane jako najładniejsze, najbrzydsze i obojętne,
braki funkcjonalne i infrastrukturalne w miejscowości,
wady i zalety otoczenia swojego domu,
preferencje mieszkaniowe badanych,
wskazane, na podstawie listy z przykładami, niezbędne zmiany w przestrzeni
Chocianowa,
dokonaną, na podstawie 9 załączonych fotografii, ocenę wybranych problemów w przestrzeni badanej miejscowości.
Wymiernym wynikiem pracy powinno być wskazanie kwestii problemowych w przestrzeni badanego miasta oraz zaproponowanie przykładowych rozwiązań, a także omówienie sposobów wykorzystania wniosków z niniejszej pracy w kształtowaniu polityki przestrzennej
miasta Chocianów.

1.4. METODYKA BADAŃ I MATERIAŁY

ŹRÓDŁOWE

Podstawę do wnioskowania na temat percepcji przestrzeni Chocianowa stanowiły badania
empiryczne- zastosowano ankietę audytoryjną, która pod kątem techniki zbierania materiału
stanowi metodę ilościową. Jednak złożony przedmiot badań sprawił, że jego wyjaśnienie było
13

Szafrańska E., 2003, Percepcja przestrzeni regionu łódzkiego w środowisku władz samorządowych, Łódzkie
Towarzystwo Naukowe, Łódź.
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trudne przy użyciu jednego sposobu postępowania badawczego i wymagało weryfikacji poprzez różne narzędzia i metody badań. W związku z tym w pracy posłużono się następującymi źródłami danych, tj.:
Ankietami (Załącznik nr 1) dotyczącymi percepcji przestrzeni miejskiej Chocianowa oraz czynników, które mają na nią wpływ, przeprowadzonymi wśród
młodzieży ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi (zwanego dalej Gimnazjum) oraz Zespołu Szkół w Chocianowie. Badania
ankietowe odbyły się w kwietniu 2012 r. i objęły 266 uczniów.
Literaturą naukową, której przedmiotem była percepcja przestrzeni miejskiej
lub zagadnienia zbliżone do tego tematu (dokładny spis pozycji naukowych
znajduje się w podrozdziale Bibliografia),
Dokumentacją fotograficzną przestrzeni Chocianowa pochodzącą zarówno ze
źródeł internetowych jak i wykonaną przez autora pracy w przedziale czasowym kwiecień- lipiec 2012, wykorzystaną zarówno w analizach dotyczących
miasta jak i w ankietach.
Dokumentami strategicznymi Miasta i Gminy Chocianów, m.in.: Lokalnym
Programem Rewitalizacji Miasta Chocianów, Strategią Rozwoju Gminy Chocianów 1997-2010, Planami Rozwoju Lokalnego Gminy Chocianów oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Chocianów (dokumenty te posłużyły głównie do opracowania analiz dotyczących miasta, tj. analizy środowiska przyrodniczego, uwarunkowań historycznych, społecznych, infrastrukturalnych oraz gospodarczych).
Wskaźnikami statystycznymi wykorzystanymi głównie do opisu przemian zachodzących wśród społeczności Chocianowa w ciągu ostatnich 20 lat, opracowanymi na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych
Lokalnych).
Materiałami internetowymi, w tym przede wszystkim oficjalną stroną Miasta
i Gminy Chocianów www.chocianow.pl oraz stroną internetową prowadzoną
przez pana Zbigniewa Machonia www.cosanow.pl (służącą jako źródło informacji historycznych oraz baza fotografii).
Własną obserwacją. Autor pracy jest związany z badanym środowiskiem przez
fakt zamieszkania w Chocianowie oraz jego doświadczanie w życiu codziennym. Własne refleksje nad relacjami z zamieszkiwaną przestrzenią były przy13 | S t r o n a
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czyną podjęcia pracy na temat przestrzeni Chocianowa. Sytuacja ta z pewnością rzutuje na sposób prowadzenia badań oraz interpretację otrzymanych wyników.
Należy zaznaczyć, że głównym narzędziem badań odbioru przestrzeni przez uczniów była
ankieta. Zawierała ona 16 pytań. Konstrukcja ankiety i zestaw pytań dla różnych szkół były
takie same.
Ankieta została podzielona na 2 części. Pierwsza z nich (pytania od 1 do 6) dotyczyły charakterystyki respondentów- pytano w nich o wiek, płeć, miejsce oraz rodzaj zabudowy,
w której badani mieszkają, wykształcenie rodziców oraz długość okresu nauki w Chocianowie. W drugiej części (pytania 8-16) uczniowie wypełniali tabele, w których należało określić
częstość przebywania w wybranych częściach miasta, wybrać z gotowej listy obiekty najładniejsze, najbrzydsze oraz obojętne, zaznaczyć obiekty, których w przestrzeni Chocianowa
najbardziej brakuje oraz dokonać charakterystyki otoczenia swojego domu (m.in. poprzez
wybranie wad i zalet swojej najbliższej okolicy). Pytania 13. i 14. były jedynymi pytaniami
otwartymi i dotyczyły preferencji mieszkaniowych badanej młodzieży. W kolejnym pytaniu
należało zaznaczyć pożądane zmiany w przestrzeni miasta, a w ostatnim pytaniu dokonać, na
podstawie zamieszczonych fotografii, charakterystyki wybranych (w sposób obiektywny
przez autora pracy) 9 problemowych miejsc w przestrzeni Chocianowa i ewentualnie zaproponować sposoby ich poprawy (umożliwiła to konstrukcja pytań półotwartych). Należy dodać, że w każdym pytaniu, w którym należało wybrać kilka pozycji z listy, była możliwość
wpisania własnej odpowiedzi, której na danej liście nie było. Zabieg ten miał na celu wzbogacenie wyników ankiety w elementy odnoszące się do przestrzeni Chocianowa i ważne z punktu widzenia ankietowanych, a pominięte przez autora pracy.
Jedna połowa uczniów z każdej szkoły otrzymała ankiety z fotografiami wydrukowanymi
w kolorze, druga zaś w odcieniach szarości. Podział taki umożliwił zbadanie wpływu koloru
fotografii na odbiór badanych miejsc. Pytania do kwestionariusza zastały tak sformułowane,
aby pozwoliły uzyskać materiał jak najbardziej jednoznaczny, porównywalny i związany bezpośrednio z tematem badań.
Sposób przeprowadzenia ankiety w Zespole Szkół był inny od sposobu zastosowanego
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Różnica ta wynikała przede wszystkim z okoliczności
jakie, w momencie przeprowadzania ankiet, wystąpiły w Zespole Szkół. W początkowym
zamyśle przebadani mieli zostać uczniowie najstarszych klas z poszczególnych szkół, czyli
klas VI w Szkole Podstawowej, klas III w Gimnazjum oraz klas IV w klasach technikum Ze14 | S t r o n a
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społu Szkół. Termin badań został zaplanowany na kwiecień 2012. Jak się okazało, w momencie przeprowadzenia ankiety, wielu maturzystów w Zespole Szkół było już nieobecnych ze
względu na przygotowania do egzaminu maturalnego. Ponadto jedna z klas przebywała w tym
czasie na wymianie, a inna wyjechała na zawody sportowe. W związku z tym po konsultacji
z dyrekcją, autor pracy postanowił przeprowadzić ankiety wśród tych uczniów, którzy byli
obecni w dniu badań w szkole. Dla uczniów każdej ze szkół przygotowanych było 100 ankiet.
Większą część z nich rozdano w Zespole Szkół w trakcie zajęć, jednak ze względu na to, że
uczniów w klasach było mniej niż ankiet, postanowiono rozdać kwestionariusze również
uczniom czekającym na korytarzach szkoły na swoje zajęcia. Ankietowanym nie udzielano
żadnych wskazówek. Należy zaznaczyć, że wielu uczniów nie rozumiało słowa „percepcja”
i pytało o jego wyjaśnienie. Po 1 godzinie lekcyjnej nauczycielki zebrały wypełnione ankiety.
Po doświadczeniach wyciągniętych z Zespołu Szkół postanowiono dołączyć do ankiet
przygotowanych dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wskazówki dotyczące wypełniania
ankiety oraz wyjaśniające uogólnione i uproszczone znaczenie słowa percepcja przestrzeni,
tak aby było ono zrozumiane dla wszystkich uczniów. Treść tych wskazówek przedstawiona
została w Załączniku nr 2. Jako że, zarówno w Szkole Podstawowej jak i w Gimnazjum, trudno było znaleźć jedną godzinę lekcyjną, w czasie której zostałyby przeprowadzone ankiety,
postanowiono, po uzgodnieniu z dyrekcją szkół, że kwestionariusze wraz z dołączoną instrukcją zostaną przekazane nauczycielom, a oni w ciągu kilku dni sami zdecydują, na której, najbardziej odpowiadającej im godzinie lekcyjnej, rozdadzą ankiety i przeczytają wskazówki do
jej wypełnienia.
Ostatecznie ankieta została przeprowadzona wśród przedstawicieli pierwszych, drugich,
trzecich i czwartych klas technikum (razem uzyskano 99 ankiet), czterech trzecich klas Gimnazjum (wypełniono 79 ankiet) oraz czterech szóstych klas Szkoły Podstawowej (wypełniono
83 ankiety).
Dyrektorzy szkół, do których zwracano się z prośbą o wyrażenie zgodny na przeprowadzenie ankiety, chętnie ją wyrażali oraz wykazywali zainteresowanie wynikami badań.
Wszystkie przeprowadzone badania, umożliwiające wyjaśnienie procesu percepcji przestrzeni Chocianowa przez ankietowaną młodzież, podzielono w niniejszej pracy na bloki tematyczne zawarte w następującym układzie pracy:
Wstęp przybliżający tematykę i omawiający przedmiot, cel i obszar badań oraz
przyjętą metodykę pracy.
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Analizę środowiska przyrodniczego, uwarunkowań historycznych, lokalnej
społeczności oraz infrastruktury miasta, wzbogaconą o dokumentację fotograficzną oraz wnioski służące charakterystyce miasta oraz identyfikacji wybranych konfliktów przestrzennych występujących na jego terenie.
Analizę ankiet na temat percepcji przestrzeni Chocianowa przeprowadzonych
wśród uczniów chocianowskich szkół wraz z wnioskami.
Porównanie wniosków wynikających z analiz miasta z analizami ankiet oraz
określenie sposobów rozwiązania zidentyfikowanych problemów przestrzennych miasta.
Podsumowanie zawierające ogólną charakterystykę wyników badań oraz określające znaczenie badań postaw i preferencji społeczności lokalnych w polityce
przestrzennej miasta.
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2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ
2.1. ŚRODOWISKO NATURALNE
2.1.1. POŁOŻENIE ORAZ WARUNKI KLIMATYCZNE
Chocianów to miasto położone w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim
(Rysunek 4. i Rysunek 5.). Stanowi siedzibę gminy miejsko-wiejskiej do której, oprócz miasta Chocianów, przynależy 12 sołectw: Brunów, Chocianowiec, Jabłonów, Michałów, Ogrodzisko, Parchów, Pogorzeliska, Raków, Trzebnice, Trzmielów, Szklary Dolne i Żabice. Miasto leży we wschodniej części Borów Dolnośląskich, 27 km na zachód od Lubina i około
40 km na północ od Legnicy. Odległość pomiędzy Chocianowem, a Wrocławiem (stolicą
województwa) to 98 km. Powierzchnia miasta wynosi 7,3 km2. Pod względem geograficznym
teren gminy Chocianów należy do makroregionu zwanego niziną Śląsko- Łużycką, która leży
na wysokości od 132 do 187 m n.p.m. Najwyższy punkt miasta położony jest na wysokości
152 m n.p.m. (tzw. kwiaciarnia „na górce”), a najniższy na wysokości 144 m n.p.m. i znajduje
się przy ul. Zielonej. Rozciągłość miasta z południa na północ wynosi 3,2 km, a ze wschodu
na zachód 3,4 km. Chocianów położony jest w regionie klimatycznym zwanym lubusko- dolnośląskim, charakteryzującym się łagodnymi zimami i ciepłymi latami.

Rysunek 4 i Rysunek 5. Położenie miasta Chocianów na tle Polski i województwa dolnośląskiego (Rysunek 4.) oraz powiatu polkowickiego i gminy Chocianów (Rysunek 5.).
[Źródło: Opracowanie własne.]
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2.1.2. WALORY KRAJOBRAZOWO- PRZYRODNICZE
Do miejsc o wysokich walorach krajobrazowokrajobrazowo przyrodniczych w Chocianowie zaliczyć
zaliczy
należy Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Chocianowskie,
Chocianowskie, który graniczy z miastem od
jego północnej granicy i rozciąga
rozci
się dalej, w kierunku Pogorzelisk, Nowej Wsi, Trzmielowa
i Szklar Dolnych. Łączna
ączna powierzchnia tego obszaru to 63,9 km2, z tego na terenie gminy
Chocianów leży 57,3 km2 lasów. Teren ten obejmuje zwarty kompleks leśny
le
leś
oraz sąsiadujące
z nim rozległe obszary użytków
żytków rolnych, głównie łąk
ł k i pastwisk. Wartości
Wartoś przyrodnicze obszaru to głównie szata roślinna
ślinna- lasy o przewadze sosny, dębu
bu i brzozy oraz lasy
la łęgowe.

Fotografia 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy
Chocianowskie.
[Źródło:
ródło: www.wroclaw.lasy.gov.pl]

Fotografia 2. Obszar leśny
leś graniczący z miastem
od strony północnej.
[Źródło: Zdjęcie
cie autorskie.]
autorskie.

Kolejnym miejscem o wysokich walorach przyrodniczych jest Uroczysko „Czarne Stawy”,
położone
one 1,5 km na południowypołudniowy zachód od Chocianowa. Obejmuje
jmuje kompleks starych wyrowyr
bisk potorfowych tworzących
ących
cych staw o powierzchni 1,27 ha oraz szereg płytszych zbiorników
wodnych i bagien o łącznej
ącznej
cznej powierzchni 8,13 ha. Bagna pokrywa charakterystyczna roślinro
ność,, taka jak mszaki, torfowce, sitowie i trzcina zwyczajna.
zwyczajna. Otoczenie wyrobiska stanowią
stanowi
dawne bory bagienne, wilgotne oraz mieszane. Lasy te z uwagi na rzadko spotykane podszypodsz
cie z bagna zwyczajnego, mają
maj dużee walory przyrodnicze i krajobrazowe. Uroczysko jest
również miejscem lęgu
ę żurawi. W 2002 r. na obszarze
obszarze tym utworzona została ścieżka edukacyjno- przyrodnicza, na trasie której poznać
pozna można
na ekosystem lasu i sposoby jego ochrony,
powstanie i budowęę torfowisk oraz gatunki występujących
wyst
roślin
ślin i zwierząt.
zwierzą Wraz ze ścieżką
edukacyjną powstała śścieżka
żka rowerowa
rowerow Lasy Chocianowskie o łącznej
ącznej długości
długo 30 km, łącząca piesze i rowerowe szlaki turystyczne Przemkowskiego Parku Krajobrazowego z pozostapozost
łymi szlakami regionu.
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Fotografia 3. Uroczysko „Czarne Stawy.
[Źródło: www.wroclaw.lasy.gov.pl]

Fotografia 4. Turyści na szlaku rowerowym na obszarze
uroczyska „Czarne Stawy”.
[Źródło: www.wrzosowakraina.pl]

Na uwagę zasługuje również park miejski położony na południe od zabytkowego rynku.
Zajmuje on

powierzchnię 13,4 ha i jest jednocześnie największym obszarem zielonym

w granicach administracyjnych miasta. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym są tu
wiekowe dęby, wiązy i topole. W sumie rośnie tu ponad 3,1 tys. drzew, w tym 5 pomnikowych. Park wchodzi w skład barokowego założenia pałacowo- parkowego z XVIII wieku,
który należy do jednego z najbardziej interesujących na Dolnym Śląsku. W 2008 r. dokonano
rewitalizacji parku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fotografia 5. Park miejski w Chocianowie- widok z lotu ptaka.
[Źródło: www.wrzosowakraina.pl]
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Fotografia 6. Aleja spacerowa w parku miejskim.
[Źródło: www.zgzm.pl]

Fotografia 7. Staw w parku miejskim.
[Źródło: www.panoramio.com]

Do jednych z najbardziej atrakcyjnych terenów w pobliżu Chocianowa zalicza się również
Wieża Fryderyka, położona na malowniczym morenowym wzniesieniu, na szczycie którego
znajdują się ruiny dawnej wieży obserwacyjnej. Strome zbocza wzgórza porastają lipy, graby
i buki. Dawniej, gdy znajdowała się tu gospoda, było to ulubione miejsce spacerów mieszkańców Chocianowa.

Fotografia 8. Wieża Fryderyka.
[Źródło: www.zabytki.blox.pl]

Fotografia 9. Wieża Fryderyka- widok z dołu.
[Źródło: www.polskanarowery.sport.pl]

2.1.3. OBSZARY LEŚNE I ŁĄKI
Lasy w obrębie Chocianowa leżą w mezoregionie Borów Dolnośląskich. Kompleksy leśne
Lasów Państwowych na terenie miasta podlegają nadleśnictwu Chocianów podporządkowanemu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
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Wokół miasta rozciągają się nie tylko duże obszary leśne. Jest tu także wiele łąk, a wśród
nich rowy, strumyki, stawy i rozlewiska. Tam właśnie spotkać można rozmaitych przedstawicieli miejscowej fauny. Dzikie kaczki, czaple szare, łabędzie, bobry, lisy czy też sarny mają tu
zapewnione dobre warunki bytowania. Można je spotkać wychodząc na spacer, tuż poza
miejską zabudowę.

Fotografia 10. Bory Dolnośląskie na obszarze gminy
Chocianów.
[Źródło: www.zgzm.pl]

Fotografia 11. Bory Dolnośląskie na obszarze gminy
Chocianów.
[Źródło: www.zgzm.pl]

Należy zaznaczyć, że na terenie miasta działają Fundacja oraz Lokalna Grupa Działania
„Wrzosowa Kraina”, których celem jest m.in. promocja obszaru wschodniej części Borów
Dolnośląskich oraz ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych obszarów objętych
ich działaniem.

2.1.4. SUROWCE MINERALNE
Na terenie miasta Chocianów występują następujące surowce mineralne:
•

kruszywa naturalne (piaski, żwiry)- przy ul. Spacerowej znajduje się udokumentowane złoże żwiru Chocianów,

•

torfy- złoża o miąższości 1-2 m, zalegające w obniżeniach terenu w pobliżu
miasta.

Obecnie nie prowadzi się eksploatacji tych złóż.

2.1.5. ZBIORNIKI WODNE
Północno- wschodnia część gminy, na obszarze której znajduje się miasto Chocianów leży
w obrębie dorzecza górnej i środkowej Szprotawy, będącej prawobrzeżnym dopływem rzeki
Bóbr. Przez miasto przepływa rzeka Chocianowska Woda- główny dopływ Szprotawy, o dłu-
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gości 1,7 km w granicach miasta oraz potok Równik. Największe zbiorniki wodne znajdujące
się na terenie miasta to:
•

Uroczysko „Czarne Stawy”- kompleks starych wyrobisk potorfowych tworzący staw o powierzchni 1,27 ha oraz szereg płytszych zbiorników wodnych
i bagien o łącznej powierzchni 8,13 ha,

•

Zbiornik wodny powstały w skutek eksploatacji kruszyw skalnych, tzw. „glinianka”,

•

Zbiornik wodny w pobliżu dawnej cegielni,

•

Zbiornik wodny stanowiący dawny basen miejski, ,

•

Zbiornik wodny wybudowany w celu hodowli ryb, położony w południowej
części miasta, w pobliżu ogrodów działkowych,

•

Staw znajdujący się w parku miejskim.

2.1.6. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Na terenie miasta wyróżnić należy dwa zorganizowane źródła zanieczyszczeń powietrza
i są to:
•

Fabryka Urządzeń Mechanicznych „CHOFUM” S.A. Chocianów,

•

Zakład Produkcji Spożywczej „RAG” Górzyńscy S.J.

Innym znaczącym emitorem zanieczyszczeń powietrza są spaliny paliw w pojazdach samochodowych oraz obszary miasta nie uzbrojone w sieć ciepłowniczą (zabytkowa zwarta
zabudowa oraz domy jednorodzinne), a posiadające indywidualne systemy ogrzewania zasilane np. gazem, olejem opałowym, węglem, koksem lub drewnem.

2.1.7. OCENA ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ WNIOSKI
Analiza zasobów środowiska naturalnego miasta Chocianów pozwoliła stwierdzić, że:
•

Walory chocianowskich obszarów leśnych stanowią naturalny potencjał rozwoju turystyki, jednak jest on uzależniony od powstania bazy i zaplecza turystycznego oraz dostępności komunikacyjnej tych terenów. W związku z tym władze gminy powinny inwestować i wspierać (finansowo lub w postaci np. ulg podatkowych) wszelkie działania zmierzające do rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej, budowy atrakcji turystycznych oraz rozbudowy sieci komunikacyjnej wykorzystywanej w celach turystycznych. Należy również inwestować w działania promocyjne na rzecz rozpowszechnienia atutów przyrodniczych miasta ( Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy
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Chocianowskie”, Uroczysko „Czarne Stawy”, zrewitalizowany park miejski, Wrzosowa Kraina),
•

Miejscami o wysokim potencjale turystycznym są, znajdujące się na terenie miasta,
zbiorniki wodne (staw w parku miejskim, „glinianka”, „cegielnia”, dawny basen miejski, staw rybny) . Dzięki ich modernizacji, zagospodarowaniu pod kątem turystycznym oraz zwiększeniu dostępności komunikacyjnej, można by stworzyć obiekty do
tzw. rekreacji weekendowej, służącej nie tylko mieszkańcom gminy, ale i całego regionu.

•

Działalność Fundacji oraz Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa Kraina” stanowi
istotne narzędzie promocji walorów przyrodniczo- krajobrazowych Chocianowa. Ich
funkcjonowanie powinno więc być wspomagane zarówno przez lokalne władze
(współpraca, finansowanie, promocja) jak i mieszkańców (czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez fundację, możliwość zgłaszania własnych projektów).

2.2. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE
2.2.1. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W HISTORII MIASTA
Najstarsze źródła historyczne dotyczące Chocianowa pochodzą z końca XIII w. W 1297 r.
Bolko I Surowy, prawnuk świętej Jadwigi Śląskiej rozpoczął na terenie dzisiejszego pałacu
budowę zamku. W I połowie XV w. w pobliżu stawu utworzony został zakład hutniczy, kram
oraz młyn. Wydarzenie to zapoczątkowało rozwój odlewnictwa w Chocianowie. W latach
1594- 1596 na obecnym Placu Wolności został wzniesiony murowany kościół. Wraz
z utworzeniem w 1713 r. osady targowej wokół kościoła oraz nadaniem jej praw miejskich,
rozpoczął się dynamiczny rozwój Chocianowa. Przełomowym momentem było otworzenie
w 1854 r. odlewni żeliwa Marienhütte ( na początku XX w. zakład zatrudniał już 1200 osób).
W 1876 r. zbudowano tartak, cegielnię i mleczarnię. W 1883 r. oddano do użytku nową szkołę ewangelicką. Rok 1891 to otwarcie linii kolejowej Rokitki- Chocianów- Wschowa (obecnie
nieczynnej). Od 1906 r. miasto posiadało już sieć gazową, kanalizacyjną i wodociągową.
W 1917 r. miasto zostało połączone linią kolejową z Lubinem (obecnie połączenie nie funkcjonuje). W okresie międzywojennym został wybudowany tor żużlowy, na którym odbywały
się zawody rangi europejskiej. W okresie II wojny światowej jednostki Armii Czerwonej zajęły Chocianów. Po wojnie miasto zasiedlało się Polakami deportowanymi z dawnych Kresów
Wschodnich. W 1951 r. utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Fabryka Urzą23 | S t r o n a
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dzeń Mechanicznych „Chocianów”, natomiast 10 lat później rozpoczął działalność Zespół
Szkół Zawodowych Fabryki Urządzeń Mechanicznych. Rozwój miasta stymulowany był zarówno przez miejscowy przemysł (CHOFUM), jak również kopalnie rud miedzi w Lubinie
i Polkowicach, które uczestniczyły w budowie wielu obiektów na terenie miasta, takich jak
Zespół Szkół Zawodowych (oddany do użytku w 1978 r.) czy wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego. W 1971 r. miasto otrzymało Międzyzakładowy Ośrodek Kultury- obecny
CHOK. W 1973 r. w wyniku uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu powstała nowa jednostka terytorialna- miasto i gmina Chocianów. Nowy stadion sportowy został otwarty w 1978 r., natomiast 1 września 1980 r. rozpoczęto naukę w nowej Zbiorczej
Szkole Gminnej przy ul. Wesołej. Dopiero wiosną 1993 r. Chocianów opuściły, po kilkudziesięciu latach stacjonowana, wojska byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
W tym samym roku Rada Miejska przystąpiła do Związku Gminnego pomiędzy gminami:
Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice i Radwanice. W 1997 r. zostały zorganizowane oficjalne obchody Jubileuszu 700- lecia Chocianowa. W 2008 r. zakończono największą
po II wojnie światowej inwestycję, tj. rewaloryzację rynku i zabytkowego parku. W 2009 r.
dokonano kompleksowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chocianowie.

Fotografia 12. Widokówka wydana w 1906 r. na której
widać: odlewnię Żeliwa Marienhütte, pierwszą szkołę
(obecne Gimnazjum), pałac, urząd leśny, panoramę
miasta oraz gazownię wraz z wieżą ciśnień.
[Źródło: www.cosanow.pl]

Fotografia 13. Dawny ewangelicki kościół na
rynku w Chocianowie, fotografia z ok. 1920 r.
[Źródło: www.cosanow.pl]
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Fotografia 14. Chocianowscy kombatanci przed po- Fotografia 15. Cmentarz żołnierzy radzieckich w Chomnikiem w parku miejskim.
cianowie.
[Źródło: www.cosanow.pl]
[Źródło: www.cosanow.pl]

Fotografia 16. Zawody żużlowe w Chocianowie- fotografia z przewodnika Die
Heidestadt Kotzenau ihre waldreiche Umgebung z 1937 r.
[Źródło: www.cosanow.pl]

2.2.2. PARK MIEJSKI WRAZ Z PAŁACEM
Park położony na południe od zabytkowego chocianowskiego rynku jest jedynym parkiem
miejskim. Tworzą go ponad 3 tysiące drzew. Jego powierzchnia wynosi prawie 13,5 ha. Park
wchodzi w skład barokowego założenia pałacowo-parkowego z XVIII w. Na początku
XIX w. wokół ogrodu ozdobnego powstał park romantyczny. Swój zasadniczy kształt park
otrzymał w drugiej połowie XIX w. W zachodniej części parku znajdował się ogród gospodarczy, na obszarze którego znajdowały się 3 owocarnie (w których hodowano np. pomarańcze i ananasy). W pejzażu parku dominuje barokowa rezydencja- najstarszy i najciekawszy
zabytek w Chocianowie. Jego najważniejszą częścią jest pałac z 67- metrową wieżą. W skład
rezydencji wchodziły również oficyna dla służby, stajnia dworska oraz kuźnia. W wyniku
przeprowadzenia jedynie doraźnych prac konserwatorskich, zamiast generalnej renowacji,
cały kompleks sukcesywnie popada w ruinę (Fotografie 17., 18., 19., 20.). Natomiast w latach
2007- 2008 dokonano renowacji terenów zielonych i szaty roślinnej na terenie zabytkowego
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parku, w ramach której np. wyremontowano nawierzchnie śścieżek,
żek, alejek i krawężników,
kraw
zamontowano balustrady mostowe (Fotografie
(
21., 22.),
), ławki parkowe oraz słupy ograniczaogranicz
jące
ce ruch kołowy, wykonano renowację
renowacj stawu, przeprowadzono
zono prace pielęgnacyjnopiel
sanitarne drzewostanu, wykarczowano samosiew w północnej części
części parku, dokonano renowacji
trawników oraz posadzono ponad 800 drzew.

Fotografia 17. Ruiny barokowego pałacupałacu
największego
kszego zabytku Chocianowa.
[Źródło: www.cosanow.pl]

Fotografia 18. Ruiny barokowego pałacupałacu
elewacja północna.
[Źródło: Zdjęcie
ęcie autorskie.]

Fotografia 19. Ruiny oficyny południowej.
[Źródło: www.zabytki.blox.pl]

Fotografia 20.. Ruiny oficyny północnej.
[Źródło:
ródło: www.zabytki.blox.pl]
www.zabytki.blox.pl

Fotografia 21. Balustrada mostowa w parku
przed renowacją.
[Źródło: www.cosanow.pl]

Fotografia 22. Balustrada mostowa w parku po
renowacji.
[Źródło:
ródło: www.cosanow.pl]
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2.2.3. RYNEK
Chocianowski rynek- Plac Wolności, zbudowany został na planie prostokąta o wymiarach
70 m na 125 m. Najstarsze zachowane domy na rynku pochodzą z czasów bezpośrednio po
1847 roku, kiedy to wielki pożar strawił przeważającą część miasta. W trakcie odbudowy
wokół rynku powstały dwukondygnacyjne budynki z cegły. Układ ten jest czytelny do dnia
dzisiejszego w zachodniej partii pierzei północnej. Pod koniec XIX w. we wschodniej części
rynku powstały trójkondygnacyjne kamienice. Większość z tych budynków stanowiła domy
dla rzemieślników i kupców. Najmłodsza kamienica została wzniesiona w 1925 r. W roku
1908 rynek otrzymał brukowaną nawierzchnię. Przedłużeniem północnej pierzei są ulice Tylna i Kolejowa, natomiast pierzei południowej ulice Kościuszki i Żeromskiego. Prostopadle do
osi rynku skierowane są ulice: Ratuszowa, Poprzeczna, Apteczna i Ogrodowa. W latach
2007-2008 przeprowadzono rewaloryzację rynku, która polegała na modernizacji sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacji sieci i przyłączy wodociągowych,
remoncie 29 budynków oraz remoncie nawierzchni jezdni, chodników i głównego placu miejskiego. Fotografie 24., 26. i 28. przedstawiają skutki wyżej opisanej inwestycji.

Fotografia 23. Kościół w rynku przed rewaloryzacją.
[Źródło: www.cosanow.pl]

Fotografia 24. Kościół, plac miejski oraz kamienice po rewaloryzacji.
[Źródło: www.cosanow.pl]
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Fotografia 25. Fontanna na rynku przed rewaloryzacją.
[Źródło: www.cosanow.pl]

Fotografia 26. Fontanna na rynku po rewaloryzacji.
[Źródło: www.cosanow.pl]

Fotografia 27. Kamienice w rynku przed rewaloryzacją.
[Źródło: www.cosanow.pl]

Fotografia 28. Kamienice w rynku
po rewaloryzacji.
[Źródło:www.cosanow.pl]

2.2.4. POZOSTAŁE OBIEKTY HISTORYCZNE

Do obiektów o wysokich walorach historycznych i architektonicznych znajdujących się
w Chocianowie należy również zaliczyć:
•

Ratusz miejski- do jego budowy przystąpiono w związku odzyskaniem
w 1894 r. przez Chocianów praw miejskich. Budowę ukończono w 1899 r.
W 2007 r. zakończono remont budynku Urzędu Miejskiego oraz przylegającego do niego budynku Komisariatu Policji (Fotografia 29.), a zatem stan techniczny obiektu należy ocenić jako dobry.

•

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- murowany budynek wzniesiono w latach 1864-1868. Po ostatniej wojnie dokonano
gruntownego remontu kościoła. Od 1951 r. swoją działalność prowadzą w nim
księża Salezjanie. Na początku XXI w. dokonano remontu dachu kościoła
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i plebani, elewacji budynku oraz odmalowano go wewnątrz (Fotografia 30.).
Obiekt jest w dobrym stanie technicznym. W pobliżu oratorium, należącego do
budynków przykościelnych, znajduje się ogrodzony, ale niezagospodarowany
teren pokryty zielenią niską.
•

Budynek dawnego dworca kolejowego- obiekt ten zamyka oś widokową zaczynającą się w rynku (biegnącą wzdłuż jego północnej pierzei), dalej ciągnącą
się w pobliżu dworca PKS oraz wzdłuż ul. Kolejowej. Jego budowa wynikała
z otwarcia w Chocianowie w II połowie XIX w. linii kolejowej. W związku
z zamknięciem przejazdów kolejowych budynek zmienił swoją funkcję na
mieszkaniowo- usługową, którą pełni do dzisiaj (Fotografia 31.).

•

Pracownia artystyczna w parku- budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego pałacu w parku miejskim. Dawniej służył jako pawilon
ogrodowy, natomiast w II połowie XX w. stał się pracownią rzeźbiarską Zbigniewa Frączkiewicza. Do dziś zachowało się kilka rzeźb znajdujących się
w pobliżu budynku. Ze względu na to, że omawiany budynek nie jest obecnie
przez nikogo użytkowany, zaczyna ulegać dewastacji (Fotografia 32.)

Fotografia 29. Ratusz miejski wraz z Komisariatem Policji.
[Źródło: www.cosanow.pl]

Fotografia 31. Budynek dawnego dworca PKP.
[Źródło: www.cosanow.pl]

Fotografia 30. Kościół pod wezwaniem WNMP.
[Źródło: www.cosanow.pl]

Fotografia 32. Dawna pracownia artystyczna
w parku miejskim.
[Źródło: www.cosanow.pl]
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2.2.5. ETAPY HISTORYCZNEJ ROZBUDOWY MIASTA
Proces, który doprowadził do ukształtowania dzisiejszej struktury funkcjonalno- przestrzennej miasta Chocianów, można podzielić na 5 etapów.
Pierwszy z nich to dzieje miejscowości od momentu wybudowania przez Bolka I Świdnickiego w XIII w. zamku (obecnie pałacu) do założenia w 1854 r. odlewni żeliwa- Marienhutte.
Pomiędzy tymi wydarzeniami miało miejsce wybudowanie pod koniec XVI w. kościoła
ewangelickiego na dzisiejszym rynku (obecnie kościół katolicki pod wezwaniem Świętego
Józefa Robotnika). Na początku XVIII w. wokół kościoła założono osadę targową, której nadano prawa miejskie. W tym samym wieku zaczął kształtować się dzisiejszy park miejski,
wchodzący wówczas w skład barokowego założenia pałacowo- parkowego. W wyniku wielkiego pożaru z 1847 r., przeważająca część miasta została strawiona przez ogień. Najstarsze
domy znajdujące się na dzisiejszym rynku pochodzą z czasów bezpośrednio po tym pożarze
(zachodnia część pierzei północnej). Podsumowując, należy stwierdzić, że w pierwszym etapie rozwoju Chocianowa kształtowała się forma zespołu pałacowo-parkowego położonego
w południowej części miasta oraz historycznego centrum miejscowości- rynku.
Drugi, bardzo dynamiczny etap rozwoju miejscowości rozpoczął się po 1854 r., kiedy to
otwarto wyżej już wspomnianą hutę „Maria”. W 1900 r. zakład zatrudniał do 1200 robotników. Fabryka dała początek przemysłowemu rozwojowi miasta. Chocianów zaczął się szybko
rozbudowywać. Do końca XIX w. otworzono fabrykę armatur żeliwnych, wybudowano tartak, cegielnię, mleczarnię, szkołę ewangelicką, ratusz oraz kościół katolicki. Rok 1891 to
otwarcie pierwszej linii kolejowej Rokitki- Niegosławice przez Chocianów (obecnie nieczynnej). Na początku XX w. miasto uzbrojono w gazociąg, wodociąg i kanalizację. W 1924 r.
nastąpiła elektryfikacja Chocianowa. W okresie międzywojennym został wybudowany tor
żużlowy, na którym odbywały się zawody rangi europejskiej, a 1938 r. otwarto kino „Deli”.
Wydarzeniem, które zamyka drugi etap rozwoju Chocianowa jest wybuch II wojny światowej, w czasie której „Marienhütte” oraz Fabryka Armatur zostały przestawione na produkcję
zbrojeniową.
Po 1945 r. rozpoczął się trzeci etap rozwoju Chocianowa. Wtedy to miasto zajęły jednostki
Armii Czerwonej, a miejscowość zasiedlona została Polakami deportowanymi z dawnych
Kresów Wschodnich. Pierwszym zakładem, który po II wojnie światowej rozpoczął produkcję był tartak. W 1951 r. na terenie dawnej huty utworzono funkcjonujące do dziś przedsiębiorstwo pod nazwą Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Chocianów” (CHOFUM) zajmujące
się m.in. produkcją odlewów żeliwnych oraz cylindrów i walców papierniczych. W jego po30 | S t r o n a
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bliżu uruchomiono Zakład Produkcji Leśnej „Las”. W związku z rozwojem przemysłu rozpoczęto budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych, mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników miejscowych zakładów. W latach 60-tych powstały bloki przy ul. Fabrycznej, ul. Wesołej oraz ul. Żymierskiego. W kolejnej dekadzie rozpoczęto
organizację Pracowniczych Ogrodów Działkowych, dokonano także rozbudowy kąpieliska
miejskiego. W 1975 r. rozbudowano osiedle mieszkaniowe przy ul. Wesołej, które oddano
eksploatacji na początku lat 80-tych. Nowy stadion miejski uroczyście otwarto w 1978 r.
W tym samym roku do użytku oddano nowy obiekt Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Kolonialnej, natomiast rok później rozpoczęto budowę Domu Działkowca przy ul. Trzebnickiej.
Czwarty etap rozwoju Chocianowa rozpoczyna się w roku 1980, kiedy to dokonano uroczystej inauguracji roku szkolnego w nowej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Wesołej.
W 1982 r. utworzono Chocianowską Spółdzielnię Mieszkaniową. W ciągu kolejnych 10 lat
wybudowano w Chocianowie osiedla z „wielkiej płyty” (osiedle przy ul. Wesołej i Armii
Krajowej, osiedle przy ul. Sportowej oraz „Osiedla Zwycięstwa” w północno- zachodniej
części miasta). W latach 80-tych zaczęły pojawiać się pierwsze osiedla domów jednorodzinnych (w północnej i północno-zachodniej części miasta). W latach 90-tych oddano do użytkowania także część z budynków wielorodzinnych przy ul. Głogowskiej. W 1995 r. ukończono budowę oczyszczalni ścieków, a w 2000 r. oddano do eksploatacji miejsko- przemysłową kotłownię. W tym samym roku, kończącym czwarty etap rozwoju miasta, zamknięto
połączenia kolejowe z Legnicą.
Piąty, ostatni etap rozwoju Chocianowa trwa od roku 2001 (w którym to dokonano rozbudowy Publicznego Gimnazjum) po dzień dzisiejszy. W tym czasie powstało również kilka
nowych osiedli domów jednorodzinnych- pierwsze w pobliżu gimnazjum i parku, kolejne
głównie w północnej części miasta- przy wyjeździe w kierunku Przemkowa oraz w pobliżu
osiedla „Zwycięstwa”. W 2007 r. oddano do użytku halę sportowo- widowiskową oraz zespół
boisk działających przy szkole gimnazjalnej. W 2008 r. zakończona została największa inwestycja przeprowadzona w mieście po II wojnie światowej- rewaloryzacja zabytkowego rynku
i parku miejskiego. W 2009 r. ukończono modernizację i rozbudowę miejskiej oczyszczalni
ścieków.
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2.2.6. SCHEMAT AKTUALNEGO UKŁADU FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNEGO MIASTA
W wyniku uwarunkowań historycznych omówionych w podrozdziale 2.2.5. ukształtował
się schemat funkcjonalno- przestrzenny miasta Chocianów, w którym wyszczególnić można
następujące układy:
• Układ historycznego centrum miasta (rynku) - w jego środkowej części znajduje się
kościół, usytuowany na placu wraz z obszarami zieleni niskiej, szpalerami drzew, fontanną oraz elementami małej architektury. Rynek otaczają cztery pierzeje zabytkowych kamienic. Po zakończonej w 2008 r. rewaloryzacji jakość rynku jako przestrzeni
publicznej znacząco się zwiększyła, dzięki czemu stanowi on wizytówkę miasta o wysokich walorach estetycznych.
• Układ pałacowo- parkowy- położony jest na południe od rynku. Jego dominantę stanowi barokowy pałac, który na skutek braku działań renowacyjnych ulega stopniowej
destrukcji i dewastacji. W wyniku zakończonej w 2008 r. rewaloryzacji wykonano
szereg działań, które przyczyniły się do zwiększenia estetyki i funkcjonalności parku
(m.in. wyremontowano budowle wodne, wykonano prace pielęgnacyjno- sanitarne
drzewostanu, odtworzono trawniki, postawiono nowe ławki parkowe, bariery mostowe, kosze na odpady).
• Układ dawnej huty wraz z osiedlami wzniesionymi dla potrzeb zatrudnionych w niej
pracowników- układ ten nierozerwalnie łączy się z powstaniem w XIX w. na terenie
miasta huty „Maria”, przekształconej w 1951 r., na Fabrykę Urządzeń Mechanicznych. W związku z potrzebami mieszkaniowymi siły roboczej zatrudnionej w zakładzie powstawały w jego pobliżu budynki wielorodzinne mające te potrzeby zaspokoić
( m.in. przy ul. Żymierskiego, Fabrycznej, Kolejowej i Wesołej). Obecnie w pobliżu
zakładu przemysłowego CHOFUM funkcjonuje Zakład Produkcji Spożywczej RAG.
• Układ osiedli z „wielkiej płyty”- rozwinął się głównie w latach 80-tych minionego
wieku. Jego powstanie wiązało się nie tylko z rozwojem miejscowego zakładu przemysłowego, ale przede wszystkim kopalń rud miedzi w pobliskich Polkowicach oraz
Lubinie, gdzie pracę znajdowało wielu mieszkańców Chocianowa. Wtedy to powstały
dwa największe w mieście osiedla budowane metodą prefabrykacji- jedno z nich położone w północno- zachodniej części miejscowości, przy wyjeździe w kierunku Przemkowa (osiedle „Zwycięstwa”), drugie przy wyjeździe w kierunku Lubina, w południowo- wschodniej części miasta (ul. Wesoła i ul. Armii Krajowej). Trzecie osiedle
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bloków wielorodzinnych znajduje się w pobliżu miejskiego stadionu sportowego
(ul. Sportowa).
• Układ nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- od początku XXI w. na terenie Chocianowa zabudowa jednorodzinna szczególnie intensywnie zaczęła rozwijać
się w północno- zachodniej części miasta. Jednak przy projektowaniu nowych osiedli
nie wzięte zostały pod uwagę tereny przeznaczone np. pod usługi lub przestrzenie publiczne czy tereny zieleni urządzonej, co może przyczynić się do powstania w przyszłości kompletnie niefunkcjonalnych osiedli.
• Układ lasów otaczających miasto- największe tereny leśne zlokalizowane są w północno- wschodniej i południowo- zachodniej części Chocianowa.

Rysunek 6. Schemat układu funkcjonalno- przestrzennego miasta
Chocianów.
[Źródło: Opracowanie własne.]

2.2.7. OCENA ZASOBU HISTORYCZNEGO MIASTA ORAZ WNIOSKI
Analiza zasobu historycznego miasta Chocianów pozwoliła stwierdzić, że:
Ze względu na duże zróżnicowanie obiektów historycznych pod względem walorów
estetycznych podzielono je na 3 grupy. Ponadto dla każdego omawianego przykładu
zdefiniowano sugerowane działania lokalnych władz i społeczności, mające korzystnie
wpłynąć na dalsze funkcjonowanie tych obiektów. Wspomniany podział przedstawia
się następująco:
I.

Najważniejsze obiekty historyczne o wysokich walorach estetycznych.

Należą do nich:
Rynek miejski wraz z kościołem św. Józefa (Fotografie 24., 26., 28.)- działania władz
względem rynku powinny polegać ma zwalczaniu i surowym karaniu wszelkich aktów
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wandalizmu względem mienia publicznego. Powinno się także dokonywać systematycznych napraw konserwatorskich, tak aby zapobiegać zniszczeniu zabytkowych kamienic. Należy również promować to miejsce w regionie poprzez organizowanie na
rynku lokalnych i regionalnych imprez masowych. W przyszłości powinno dążyć się
do systematycznego zwiększania atrakcyjności tego miejsca- dzięki temu będą również wzrastać ceny wynajmu mieszkań w kamienicach, a co za tym idzie podniesie się
prestiż rynku oraz jakość świadczonych w nim usług. Wartość mieszkań i lokali
w centrum powinny pozwolić na jak największe zróżnicowanie majętności ludzi
z nich korzystających- tak, aby miejsce to było dostępne dla wszystkich mieszkańców
Chocianowa, nie przyczyniało się do wykluczenia społecznego, a przy tym zapewniało bezpieczeństwo jego użytkownikom.
Park miejski (Fotografie 6., 7. oraz 17., 18., 19., 20., 22.)- władze miasta powinny zapobiegać aktom wandalizmu, które są przyczyną niszczenia nowych obiektów małej
architektury (głównie ławek). Przewiduje się, że największy „rozkwit” parku nastąpiłby dopiero w wyniku rewitalizacji barokowego pałacu (rozwój usług związanych
z funkcją turystyczną, np. budowa palmiarni, stadniny konnej, kawiarni, restauracji).
II.

Najważniejsze obiekty historyczne o niskich walorach estetycznych, ale o wysokim potencjale.

Do grupy tej zaliczono następujące obiekty:
Chocianowski pałac (Fotografie 17., 18.)- to barokowa rezydencja będąca najstarszym
i najciekawszym zabytkiem Chocianowa, jednak obecnie stanowiąca ruinę. Działania
gminy względem pałacu są ograniczone ze względu na fakt, iż jest własnością prywatną. Mimo to należy dążyć do jego rewitalizacji (np. za pomocą środków unijnych).
Dzięki temu obiekt przyczyniłby się do promocji miasta oraz wzrostu zamożności
mieszkańców Chocianowa poprzez rozwój usług turystycznych. Jest to idealne miejsce do organizowania dużych imprez tanecznych takich jak studniówki, wesela, bale
sylwestrowe. Ponadto odnowiony pałac mógłby pełnić funkcję gminnego ośrodka kultury (duża ilość pomieszczeń potrzebnych na różnorodne działalności kulturalne- pracownie artystyczne, sale przeznaczone na próby zespołów, salę widowiskowo- teatralną lub filmową działające np. w ramach Chocianowskiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego). Co więcej mogłyby się w nim odbywać lekcje historii dla uczniów gminy
Chocianów w celu zapoznania i promowania lokalnej historii i tradycji. Oczywiście
pałac byłby również dostępny do zwiedzania dla ludzi przyjeżdżających w celach tu34 | S t r o n a
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rystycznych. Wszystkie wymienione wyżej funkcje kompleksu pałacowo-parkowego
przyczyniłyby się do utworzenia wielu nowych miejsc pracy i zamiany poprzemysłowego wizerunku miasta na turystyczny.
Budynek dawnego dworca PKP (Fotografia 31.)- konieczna jest rewitalizacja budynku, która wyeksponuje jego walory architektoniczne- priorytetem powinna stać się odbudowa i ujednolicenie elewacji budynku. Należy dążyć do poniesienia atrakcyjności
nie tylko samego obiektu, ale całej ul. Kolejowej, dla której budynek dawnego dworca
stanowi zamknięcie osi widokowej. Zwiększony prestiż miejsca przyczyni się do lokowania w tym miejscu usług o wyższej jakości.
Budynek dawnej pracowni artystycznej w parku (Fotografia 32.)- proponuje się, aby
przywrócić mu dawną funkcję pracowni artystycznej (jako warsztat pracy dla miejscowych artystów). Miejsce to mogłoby również posłużyć jako np. muzeum lokalnej
sztuki ludowej. Jego rozwój mógłby być wspierany poprzez potencjał turystyczny
zrewitalizowanego w przyszłości pałacu miejskiego.
III.

Najważniejsze obiekty historyczne o niskich walorach estetycznych i niskim
potencjale.

Należy do nich:
Chocianowska Fabryka Urządzeń Mechanicznych S.A.- w związku z głębokim kryzysem finansowym, który zakład przechodzi od kilkunastu lat konieczna jest jego restrukturyzacja (np. z zakładu przemysłu ciężkiego na zakład przetwórstwa spożywczego, wykorzystującego lokalne zasoby). Po zmianie profilu działalności konieczne jest usunięcie hałd, powstałych w wyniku działalności zakładu (widocznych
np. z dworca PKS i stanowiących mało atrakcyjny element krajobrazu dla osób korzystających z tego miejsca). Natomiast walory architektoniczne zakładu można wyeksponować odnawiając zniszczone fragmenty zakładu i tworząc na ich terenie np. Muzeum Odlewnictwa i Mechaniki w Chocianowie.
Pozostałe wnioski dotyczące rozwoju miasta przedstawiają się następująco:
Na podstawie analizy etapów rozbudowy Chocianowa można przewidywać, iż najintensywniej będzie rozwijać się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (głównie
w północno- zachodniej części miasta). Należy więc tworzyć plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniające nie tylko funkcję mieszkaniową, ale również wyznaczające tereny pod zróżnicowane usługi, tereny zieli urządzonej oraz przestrzeni
publicznych.
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Z analizy etapów historycznej rozbudowy miasta wynika, że w Chocianowie obecnie
nie rozwija się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Władze miasta chcąc stworzyć warunki rozwoju miejscowości powinny zadbać o zaplecze mieszkaniowe przede
wszystkim dla ludzi młodych, rozpoczynających samodzielne życie i zakładających
własną rodzinę oraz najuboższych, których nie stać na zakup własnościowy mieszkania ani wysoki czynsz. Należy zatem w planach miejscowych wyznaczyć tereny pod
funkcję mieszkaniową wielorodzinną oraz zapewnić środki wspierające rozwój budownictwa socjalnego (obecnie władze gminy przewidują oddanie do użytku
w 2013 r. 6 modułów zawierających po 4 mieszkania na cele lokali mieszkalnych
i mieszkań chronionych14- jednak należy się zastanowić czy zasoby te są wystarczające względem zapotrzebowania wszystkich mieszkańców gminy). Ponadto wyznaczenie terenów pod zabudowę wielorodzinną pozwoli na bardziej oszczędne wykorzystywanie rezerw terenów miejskich oraz na wpisanie polityki przestrzennej miasta
w ideę zrównoważonego rozwoju, biorącej pod uwagę m.in. potrzeby (także te dotyczące przestrzeni mieszkaniowej) przyszłych pokoleń.

2.3. SPOŁECZNOŚĆ MIASTA
2.3.1. ANALIZA DEMOGRAFICZNA
Wg danych na dzień 31.12.2011 r. miasto Chocianów zamieszkują 8202 osoby zameldowane na pobyt stały. Zmiany liczby ludności w latach 1995-2011 przedstawia Tabela 1.
Tabela 1. Ludność miasta Chocianów w latach 1995-2011.
Zmiany liczby ludności
1995
2000
2005
2010
2011
Rok
8332
8354
8227
8096
8202
Liczba mieszkańców
Wg płci
M
K
M
K
M
K
M
K
M K
4111 4221 4128 4226 4027 4200 3951 4145 101,0
102,3
104,3
104,9
Wskaźnik feminizacji
[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz danych Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.]

Jak wynika z tabeli liczba mieszkańców miasta Chocianów do roku 2010 stale spadała. Natomiast od roku 2011 zauważa się znaczny wzrost liczby mieszkańców, tj. o 104 osoby
w stosunku do roku 2010. Zmiany te wynikają prawdopodobnie z charakterystycznego nie
tylko dla Chocianowa, ale i dla całej Polski zjawiska demograficznego polegającego na okresowym „falowaniu” przyrostów lub ubytków liczby ludności, będących pochodną wyżów
14

Informator Gminy Chocianów, nr 4/2012, s.3.
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i niżów demograficznych. Należy także podkreślić, że wskaźnik feminizacji, a więc liczby
kobiet przypadających na 100 mężczyzn stale rósł i w 2010 r. wyniósł 104,9. Warto dodać, że
wysoka wartość tego współczynnika jest cechą obszarów rozwijających się i rozwiniętych
( dla porównania w Polsce w 2005 r. wyniósł on 107, w tym w miastach 111, a na wsiach
10115).
Tabela 2. przedstawia zmiany przyrostu naturalnego na terenie Chocianowa w latach 20002010. Jedynie w latach 2001 oraz 2005 przyrost był ujemny i wyniósł kolejno -3 i -6. Największy przyrost nastąpił natomiast w latach 2009 i 2007, wówczas to urodziło się w Chocianowie kolejno o 27 i 26 osób więcej niż zmarło.
Tabela 2. Przyrost naturalny ogółem dla miasta Chocianów w latach 1995-2010.
Przyrost naturalny
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Rok
Osoby
25
-3
18
18
13
-6
10
26
[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.]

2008
12

2009
27

2010
8

Tabela 3. przedstawia strukturę ludności Chocianowa według grup ekonomicznych
w 2010 r. Największy odsetek stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym, tj. aż 68,3%
(5530 mieszkańców), natomiast najmniejszy udział w ogólnej liczbie ludności stanowią
mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym, tj. 12,6% (1020 mieszkańców). Znaczny odsetek ludności w wieku produkcyjnym stanowi o dużym potencjale rozwojowym miasta.
Tabela 3. Struktura ludności miasta Chocianów według grup ekonomicznych w 2010 r.
Struktura ludności
Wiek
przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny
1546
5530
1020
Osoby
Struktura w %
19,1
68,3
12,6
[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.]

Tabela 4. przedstawia przebieg salda migracji w latach 2000-2010. Najmniej korzystne dla
miasta saldo wystąpiło w roku 2010 (z miasta wymeldowało się o 67 osób więcej niż zameldowało) oraz w latach 2002-2007 (saldo od -55 do -21).
Tabela 4. Saldo migracji dla miasta Chocianów w latach 2000-2010.
Saldo migracji
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rok
Osoby
-8
-13
-55
-21
-36
-50
-48
-50
-9
[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.]
15

2009
-28

2010
-67

Dane pozyskane z GUS.
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Ostatni wykres dotyczący
ący społeczeństwa
społecze stwa Chocianowa przestawia strukturę
struktur osób bezrobotnych. Według danych Powiatowego Urzędu
Urz du Pracy w Polkowicach na dzień
dzie 30 kwietnia
2012 r. w Chocianowie pozostawało 571 osób bezrobotnych, w tym 361 kobiet (63%).
Kobiety

Mężczyźni

210
(37%)

361
(63%)

Wykres 1.Struktura bezrobocia
cia wg płci w mieście
mie
Chocianów na dzień 30 kwietnia 2012 r.
[Źródło: Powiatowy Urząd
ąd Pracy w Polkowicach.]
Polkowicach.

Zgodnie z danymi GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie polkowickim, do któkt
rego należyy miasto i gmina Chocianów, w 2011 r. wyniosła 9,4% i była o 0,2% niższa
ni
niż
w roku 2010 ( w tym czasie bezrobocie dla województwa dolnośląskiego
dolnoś ąskiego wyniosło 11,3%,
a dla Polski 9,6%). Jak wynika z Tabeli 5., najwięcej
najwi
bezrobotnych wśród
śród mieszkańców
mieszka
Chocianowa posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe (33% bezrobotnych) oraz gimnazjalne
(31% bezrobotnych). Najmniej bezrobotnych jest wśród
w
mieszkańców
ńców z wykształceniem
wyższym
szym (10% bezrobotnych). Biorąc pod uwagę przedział wiekowy
owy najwięcej
najwi
bezrobotnych
mieści się w przedziale 25-34
25 34 lata, natomiast najmniej w przedziale 15-17
15
lat (0%) oraz powyżej 60 roku życia (2%).
Tabela 5.. Struktura bezrobocia wg wykształcenia w mieście
mie
Chocianów na dzieńń 30 kwietnia 2012 r.
Bezrobotni
wg wykształcenia
ogółem
wyższe
średnie zawodowe
średnie ogólne zasadnicze zawodowe
zawodo
gimnazjalne
571 (100%)

54(10%)

87(15%)

15-17
18-24
24
25-34
0(0%)
110(19%) 154(27%)
[Źródło: Powiatowy Urząd
ąd Pracy w Polkowicach.]
Polkowicach.

62(11%)
wg wieku
35-44
102(18%)

190(33%)
45-54
141(24%)

55
55-59
55(10%)

178(31%)
>60
9(2%)

2.3.2. SŁUŻBA ZDROWIA I POMOC
POMO SPOŁECZNA
Podstawowa opieka zdrowotna jest zapewniana mieszkańcom
mieszka com Chocianowa poprzez:
•

przychodnięę lekarską w Chocianowie CDT Medicus (Fotografia 33.),
33.)

•

prywatne zakłady lekarskie i stomatologiczne,

•

4 apteki.
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Na szczeblu gminnym w ramach pomocy społecznej swoją
swoją działalność prowadzi Ośrodek
Pomocy Społecznej w Chocianowie przy ul. Odrodzenia (Fotografia 34.).
34.)
Obecnie głównym powodem przyznawania świadczeń społecznych jest bezrobocie- wedługg danych GUS na koniec kwietnia 2012 r. w mieście
mie cie pozostawało 571 zarejestrowanych
osób bezrobotnych (czyli ok. 10% mieszkańców
mieszka ców w wieku produkcyjnym). Problem bezrobobezrob
cia stanowi obecnie dla władz miasta jedno z największych
najwi
wyzwań,
ń, ponieważ
poniew jest jednocześnie
nie skutkiem i przyczyną nadużywania
nadu ywania alkoholu, stosowania przemocy, wandalizmu, propr
blemów wychowawczych, a w konsekwencji ubóstwa mieszkańców
mieszkańców Chocianowa pozbawiopozbawi
nych pracy.

Fotografia 33. Przychodnia lekarska CDT Medicus
na ul. 3 Maja.
[Źródło: Zdjęcie autorskie.]

Fotografia 34. Miejski Ośrodek
Oś
Pomocy Społecznej na ul. Odrodzenia.
[Źródło: Zdjęcie
cie autorskie.]
autorskie.

2.3.3. OŚWIATA
Sieć edukacyjną na terenie miasta tworzą:
tworz
•

Przedszkole Miejskie w Chocianowie

Na terenie gminy Chocianów funkcjonuje jedno Przedszkole Miejskie z siedzibą
siedzib przy
ul. Wesołej. Uczęszczają
ę
ą do niego dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Bazę
Baz dydaktyczną stanowi
wolnostojący jednokondygnacyjny budynek. Znajduje się
si w nim m.in. 5 sal przystosowanych
do zabaw i zajęć dydaktycznych (wraz z zapleczem sanitarnym), sala gimnastyczna, katechekatech
tyczna oraz sala do prowadzenia zajęć
zaj z rytmiki. Placówka otoczona jest dużym,
du
zagospodarowanym ogrodem. W 2010 r. w przedszkolu miejskim funkcjonowało
funkcjonowało 8 oddziałów, do któkt
rych uczęszczało
szczało 191 podopiecznych.
Tabela 6. przedstawia liczbę
liczb dzieci uczęszczających
cych do Przedszkola Miejskiego w pop
szczególnych latach (od 2009 r. zauważa
zauwa się wzrost liczby podopiecznych przedszkola).
przedszkola)
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Tabela 6. Liczba podopiecznych Przedszkola Miejskiego w latach 2000-2010.
Przedszkole Miejskie w Chocianowie
2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/
Lata szkolne
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Liczba podopiecz175
176
153
154
141
140
133
nych
[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.]

•

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

138

149

179

Szkoła Podstawowa w Chocianowie

Szkoła Podstawowa w Chocianowie mieści się w budynku przy ul. Wesołej, oddanym do
użytkowania w 1980 r. Na terenie placówki funkcjonuje m.in. 20 sal lekcyjnych, biblioteka,
pracownie komputerowe oraz stołówka. Uczniowie korzystają również z dwóch sal gimnastycznych: jednej pełnowymiarowej, drugiej pomocniczej. W 2002 r. dokonano remontu dachu nad dużą salą, a w 2003 r. wymieniono okna w obu salach. Przy obiekcie funkcjonuje
nowoczesne boisko sportowe, z którego oprócz uczniów korzystają mieszkańcy pobliskich
osiedli wielorodzinnych. W 2010 r. dokonano remontu elewacji szkoły, co znacznie wpłynęło
na podwyższenie walorów estetycznych obiektu.

Fotografia 35. Szkoła Podstawowa- elewacja frontowa.
[Źródło: www.gminachocianow.pl]

Fotografia 36. Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej.
[Źródło: www.chocianow.pl]

Tabela 7. przestawia liczbę uczniów Szkoły Podstawowej w Chocianowie w poszczególnych latach.
Tabela 7. Liczba uczniów Szkoły Podstawowej w latach 2000-2010.
Szkoła Podstawowa w Chocianowie
2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/
Lata
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
szkolne
Liczba
956
891
796
747
697
636
598
uczniów
[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.]

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

549

509

474
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Jak wynika z Tabeli 7. liczba uczniów Szkoły Podstawowej od roku 2004 stale maleje,
a w 2009 r. spadła poniżej
żej
ej 500. Jest to prawdopodobnie wynik oddziaływania niżu
ni demograficznego z lat 90. ubiegłego wieku.
Wykres 2. przedstawia strukturę
struktur uczniów Szkoły Podstawowej ze względu
wzgl
na miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2011/2012.
44
(9%)

443 (91%
91%)

uczniowie
mieszkający w
Chocianowie
uczniowie
dojeżdżający do
Szkoły
Podstawowej

Wykres 2. Struktura uczniów Szkoły Podstawowej ze względu na miejsce zamieszkania w roku szkolnym
2011/2012.
[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Szkoły Podstawowej w Chocianowie]
Chocianowie

•

Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie

Do gimnazjum uczęszczają
ęszczają uczniowie zarówno z terenu miasta Chocianów, jak i 12 wsi
należących
cych do gminy Chocianów oraz wsi Jakubowo i Wysoka z gminy Przemków. W roku
szkolnym 2011/2012 do szkoły uczęszczało
ucz
366 uczniów (z tego 126 dojeżdżających
dojeż
z innych
miejscowości ), mających
ących do dyspozycji 43 pomieszczenia szkolne.
Budynek gimnazjum znajdujący
znajduj
się przy ul. Szkolnej składa się z 3 części.
cz
Pierwsza
z nich pochodzi z XIX w., czyli z początków
pocz tków istnienia szkoły (1883 r.). Znajduje się
si w niej
główne wejście
cie do szkoły. Zbudowana została z grubych ceglanych murów. Korytarze w tej
części szkoły są wąskie
ąskie i ciemne, a sale małe. Druga część
cz
dobudowana została w latach 70.
XX w. i stanowi skrzydło prostopadłe do najstarszej części
cz ci szkoły. Najnowsza część
cz
gimnazjum wybudowana została w 2002 r. Ważnym
Wa
wydarzeniem w życiu szkoły było otwarcie
w 2007 r. kompleksu sportowosportowo widowiskowego składającego sięę z pełnowymiarowej i komko
pletnie wyposażonej
onej hali sportowej oraz szeregu boisk sportowych. Naprzeciwko szkoły
znajduje się piękny,
kny, zabytkowy park miejski, na terenie którego latem 2012 r. została oddana
do użytku ścieżka
ka przyrodniczoprzyrodniczo edukacyjna.
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Fotografia 37. Widok na najstarszą część Gimnazjum.
[Źródło: www.cosanow.pl]

Fotografia 38. Kompleks sportowosportowo widowiskowy działający przy Gimnazjum.
[Źródło: www.chocianow.pl]

struktur uczniów Gimnazjum ze względu
ędu na miejsca zamieszkania
zamieszka
Wykres 3. przedstawia strukturę
w roku szkolnym 2011/2012
/2012.
uczniowie
mieszkający w
Chocianowie

126
(34%)

240
(66%)

uczniowie
dojeżdżający
do gimnazjum

Wykres 3. Struktura uczniów gimnazjum ze względu
du na dojazdy.
[Źródło: http://www.wnoz.am.wroc.pl]

Tabela 8. przedstawia liczbę
liczb uczniów Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w pop
szczególnych latach.
Tabela 8. Liczba uczniów Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w latach 2001-2012.
2001
Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie
2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/
Lata
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
szkolne
Liczba
650
653
626
619
547
552
505
446
402
382
uczniów
[Źródło:
ródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.]
GUS.

2011/
2012
366

Podobnie jak w przypadku Szkoły Podstawowej, liczba uczniów gimnazjum stale maleje.
W przypadku tej szkoły, spadek zaczął
zacz się o rok później,
niej, czyli w 2005 r. Również
Równie jest to skutek oddziaływania niżu demograficznego z lat 90. XX w.
•

Zespół Szkół w Chocianowie

Edukacja ponadgimnazjalna w Chocianowie odbywa się
si w budynku Zespołu Szkół przy
ul. Kolonialnej. Jej korzenie sięgają
si
1954 r., kiedy to swoją działalność rozpoczęła Zasadnicza Szkoła Metalowo- Odlewnicza, kształcąca
kształc ca uczniów głównie na potrzeby miejscowej
miejsco
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bryki Urządzeń Mechanicznych. W 1978 r. do użytku
u ytku oddano funkcjonujący
funkcjonują do dnia dzisiejszego budynek ówczesnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W 2002 r. ukończono
uko
największą
inwestycję w historii szkołyszkoły wybudowano halę sportową z pełnym zapleczem oraz kotłownię
gazową, a takżee przeprowadzono termomodernizację
termomodernizacj budynku (ocieplenie ścian i wymiana
okien).
Szkoła jest jednąą z największych
najwię
placówek oświatowo- wychowawczych na terenie powiapowi
tu polkowickiego i służy
ży zaspokajaniu potrzeb i aspiracji edukacyjnych
edukacyjnych lokalnej społeczności.
społeczno
Obecnie oferuje następujące
ępujące
ce kierunki i profile kształcenia: technikum mechatroniczne, logilog
styczne, handlowe, obsługi turystycznej oraz zasadniczą
zasadnicz szkołęę zawodową.
zawodow Edukacja młodzieży odbywa sięę w dwóch budynkach: budynku szkolnym z salami dydaktycznymi oraz
nowoczesnej hali sportowej.
Jak wynika z Tabeli 9. liczba uczniów uczęszczających
ucz
cych do Zespołu Szkół w Chocianowie
od 2006 r. rośnie.
nie. Dzieje się tak na skutek oddziaływania wyżu
żu demograficznego z lat 80.
ubiegłego wieku. Należy
ży dodać,
dod żee w 2007 r. zlikwidowano klasy licealne, co doprowadziło
do znacznego wzrostu uczniów klas technicznych oraz zawodowych. Sytuacja ta ma
z pewnością związek
ązek z rynkiem pracy, na którym większe
wi
szansęę zdobycia posady mają
maj absolwenci kierunków technicznych.
Tabela 9. Liczba uczniów Zespołu Szkół w latach 2001-2010
2001 2010 z podziałem na rodzaj szkoły.
Zespół Szkół w Chocianowie
2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2009/
Lata szkolne
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
Zasadnicza szkoła
123
73
108
116
113
87
110
119
zawodowa
155
106
118
171
199
226
254
251
Technikum
90
135
124
59
18
28
Liceum
306
269
361
411
371
331
364
370
OGÓŁEM
[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.]
GUS.

2009/
2010
131
275
406

Wykres 4. przedstawia strukturę
struktur uczniów Zespołu Szkół ze względu
wzglę na dojazdy w roku szkolnym 2011/2012.
226
( 52%)

uczniowie
dojeżdżający do
Zespołu Szkół
211
(48%)

uczniowie
mieszkający w
Chocianowie

Wykres 4. Struktura uczniów Zespołu Szkół ze względu
du na dojazdy.
[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Zespołu Szkół w Chocianowie]
Chocianowie
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Fotografia 39. Zespół Szkół w Chocianowie.
[Źródło: www.zschocianow.pl]

Fotografia 40. Hala sportowa przy Zespole Szkół.
[Źródło: www.chocianow.pl]

2.3.4. KULTURA
Na terenie miasta Chocianów w zakresie szeroko rozumianej kultury funkcjonują:
funkcjonuj
•

Chocianowski Ośrodek
środek Kultury- jego siedziba zlokalizowana jest przy ul. Kościuszki,
Ko
w jednej z kamienic wchodzących
wchodz cych w skład zabytkowego centrum miasta. Mimo, iż
i
kamienica ta została objęta
obj ta Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chocianów na
lata 2004-2006,
2006, to stan techniczny CHOK-u
CHOK należy określić
ś ć jako zły. Kontrowersje
budzi nie tylko elewacja budynku wykonana w zbyt rażącym
rażącym kolorze. Ważnym czynnikiem, który blokuje rozwój tej placówki jest lokalizacja przy ulicy, na której szerzą
szerz
się patologie społeczne (alkoholizm(alkoholizm także wśród nieletnich,
ieletnich, głośne
głoś awantury wymagające częstych
ęstych
stych interwencji policji, brak poszanowania dla wykonanych przez miasto
inwestycji przez użytkowników kamienic- połamana stolarka drzwiowa, brud na klatkla
kach schodowych i chodnikach). Na okres wakacji 2012 przewidziany
przewidzi
został generalny remont placówki16.

Fotografia 41. Chocianowski Ośrodek
Oś
Kulturyelewacja frontowa.
[Źródło: Zdjęcie autorskie.]
16

Fotografia 42. Chocianowski Ośrodek
O
Kultury- widok na wejście główne.
[Źródło: Zdjęcie autorskie.]]

Informator Gminy Chocianów,, nr 3/2012, s.10.
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•

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w ChocianowieChocianowie siećć bibliotek publicznych na
terenie miasta i gminy Chocianów tworzona jest przez filie wiejskie oraz filię
fili miejską. Chocianowska biblioteka
b
jest instytucją,, która nie tylko udostępnia
udost
swoje zbiory
mieszkańcom,
com, lecz pełni także działalność informacyjnąą i kulturalnokulturalno oświatową poprzez różnorodne
norodne formy prowadzonych
prow
zajęć,, np. konkursy literackie i plastyczne.
plastyczne
W mieście
cie na strukturę organizacyjną Biblioteki Publicznej składa się
si wypożyczalnia
dla dorosłych, czytelnia, dział gromadzenia i opracowania księgozbioru
księgozbioru (zlokalizowa(zlokalizow
ny przy ul. Kościuszki)
ściuszki) oraz filia dla dzieci (do niedawna zlokalizowana na Placu
Wolności,, obecnie przy ul. 3 Maja). Wypożyczalnia
yczalnia dla dorosłych znajduje się
si w bezpośrednim sąsiedztwie
ąsiedztwie Chocianowskiego Ośrodka
O rodka Kultury i podobnie jak w jego
przypadku, stan techniczny budynku budzi wiele zastrzeżeń
zast
(Fotografia 42.).
42 Problemem jest nie tylko lokalizacja w miejscu, w którym występuje
występuje dużo
du zjawisk patologicznych, ale przede wszystkim konieczność przeprowadzenia kompletnej modernizamoderniz
cji budynku. Natomiast filia dla dzieci, która przez wiele lat mieściła
mie
mieś
się w parterze
jednej z kamienic na chocianowskim rynku w ostatnim półroczu została przeniesiona
na ul. 3 Maja (Fotografia 43.).
43 Dzięki temu dzieci mogąą korzystać z zasobów bibliotecznych w dużo lepszych
epszych warunkach (kolorowy wystrój wnętrza,
wnętrza, nowe umeblowanie,
wzbogacone zasoby biblioteki).

Fotografia 43. Biblioteka Publiczna w ChocianoChocian
wie- wypożyczalnia
yczalnia dla dorosłych.
dorosłych
[Źródło: Zdjęcie autorskie]

Fotografia 44. Biblioteka Publiczna w ChocianowieChocianowie
nowa filia dla dzieci.
[Źródło: Zdjęcie autorskie]
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2.3.5. SPORT
Na terenie miasta w zakresie sportu funkcjonują:
funkcjonuj
•

Centrum Sportowe im. Polskich Olimpijczyków przy Gimnazjum im. Odkrywców
Odk
Polskiej Miedzi,

•

Boisko i pełnowymiarowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej,

•

Hala
ala sportowa przy Zespole Szkół,

•

Wielofunkcyjne boisko przy osiedlu Zwycięstwa
Zwyci
(Fotografia 45.),
45.)

•

Stadion sportowy w Chocianowie - obiekt został wybudowany w 1978 r., w wyniku
dynamicznego rozwoju miasta stymulowanego działalnością
działalnoś ą Fabryki Urządzeń
Urz
Mechanicznych oraz szybko zwiększającą
zwi
się liczbą mieszkańców.
ńców. Historia stadionu nieni
rozerwalnie wiąże
ąże się z istnieniem klubu sportowego „Stal Chocianów”. Jest to rówró
nież miejsce organizacji różnorodnych
ró norodnych imprez masowych oraz wydarzeń
wydarze w mieście
(koncerty i festyny, uroczystości
uroczysto kościelne, dożynki).
ynki). Jednak od momentu, w którym
obiekt zaczął
ąłł swoje funkcjonowanie nie dokonywano na nim żadnych
ż
modernizacji.
W związku
zku z tym stan techniczny trybun oraz ich zadaszenia oraz elementów wyposawypos
żenia
enia stadionu należy
należ określić jako zły. Ponadto
dto betonowy plac (Fotografia 46.),
46. który
znajduje sięę przed głównym boiskiem cechuje się
si dużymi
ymi ubytkami nawierzchni i niskimi walorami estetycznymi.

Fotografia 45. Boisko przy osiedlu Zwycięstwa.
Zwyci
[Źródło: www.chocianow.pl]

Fotografia 46. „Reprezentatywny” plac na stadiostadi
nie miejskim.
[Źródło: Zdjęcie
cie autorskie.]
autorskie.

2.3.6. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI
SPOŁECZNOŚC LOKALNEJ
Na terenie miasta Chocianów aktywność
aktywno społeczności lokalnej przejawia się
si między innymi w działaniach podejmowanych przez:
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•

Lokalne władze- obecnie na terenie miasta przeprowadzany jest projekt unijny pod
nazwą Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Chocianów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013. Natomiast w 2007 r. zakończyła się największa powojenna inwestycja przeprowadzona przez władze Chocianowa tj. rewitalizacja zabytkowego centrum oraz parku miejskiego. Z ważniejszych inwestycji dokonanych przez władze
miejskie w ciągu ostatnich lat wymienić należy: modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę hali sportowej i zespołu otwartych boisk sportowych przy
Gimnazjum oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

•

Fundację oraz Lokalną Grupę Działania „Wrzosowa Kraina”- ich celem jest m.in.
wspieranie rozwoju oraz promocja gmin wschodniej części Borów Dolnośląskich, pobudzanie inicjatyw mieszkańców, integracja społeczna oraz budowanie wspólnej tożsamości. Ponadto chronią wartości historyczne, kulturowe, urbanistyczne, przyrodnicze i krajobrazowe miejscowości, które do nich należą17. Nazwa „Wrzosowej Krainy”
wzięła się od występujących w tym regionie rozległych obszarów wrzosowisk, wyjątkowych na skalę europejską. W 2006 r. w ramach jednego z projektów przygotowano
„Katalog produktów i usług z Wrzosowej Krainy”, w którym znalazły się np. liczne
produkty spożywcze wykonywane tradycyjnymi domowymi metodami (np. miody,
przetwory grzybowe, nalewki, pierniki), produkty rzemieślnicze (malarstwo, rzeźby,
hafty, świece), usługi turystyczne (Hotelik „Pod Dębem”, Dworek w Chocianowie,
Gospodarstwo Turystyczne „Dom Leśnika”, Ekomuzeum „Wrzosowej Krainy”) oraz
liczne imprezy plenerowe.

•

Kluby i stowarzyszenia sportowe- ich zróżnicowanie jest naprawdę duże, więc pozostawiają mieszkańcom Chocianowa (niezależnie od wieku) wybór w zakresie form aktywnego spędzania wolnego czasu. Klubami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Chocianowa są: Klub Sportowy „STAL”, Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole
Podstawowej, Uczniowski Klub Sportowy „PUMY” przy Gimnazjum im. Odkrywców
Polskiej Miedzi, Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół, Klub Karate Shotokan „SHENTO-KAN”, Stowarzyszenie „INICJATYWA”, Klub Sztuk i Sportów Walk „TYGRYS” oraz Klub „GO”.

17

Na podstawie Statutu Fundacji Wrzosowa Kraina .
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•

Zespoły muzyczne- oficjalna strona internetowa Chocianowa podaje, że na terenie
miasta działają dwa zespoły tj. Beatbox-Squad oraz OKM (Ostatni Krzyk Mody). Jednak muzyczny talentów jest w miejscowości znacznie więcej. Ponadto wiele uroczystości kościelnych uświetnianych jest śpiewem chocianowskiego chóru, a także orkiestry OSP.

•

Oratorium- prowadzone przez Księzy Salezjanów działa przy kościele pod wezwaniem WNMP, w którym dzieci i młodzież mogą spędzać czas na wspólnych zabawach, grach, wyjazdach oraz spotkaniach modlitewnych. Niestety w ostatnich latach
ze względu na brak przydziału do parafii nowych, młodych księży działalność oratorium podupada. Razi głównie fakt niewykorzystania terenu zieleni znajdującego się
przed budynkiem parafialnym, mogącego służyć jako plac zabaw dla dzieci, boisko
dla młodzieży oraz miejsce spotkań na otwartym powietrzu dla starszych parafian.

2.3.7. OCENA ZASOBU SPOŁECZNOŚCI MIASTA ORAZ WNIOSKI
Dane zebrane w rozdziale 3. pozwoliły wysnuć szereg wniosków na temat społeczności
Chocianowa. I tak oto:
•

Dokonując analizy danych demograficznych należy stwierdzić, że założenia zawarte
w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Chocianów na lata 2004-2006 z perspektywą do
2015 roku nie sprawdziły się. Prognozy te brzmią następująco: Zakłada się dalszy
niewielki spadek populacji i zatrzymanie tego procesu na początku 2010 roku, kiedy
zostaną utworzone stabilne i solidne podstawy jakościowe życia i pracy. Proces ten
może jednak ulec przyśpieszeniu po realizacji zamierzeń inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, utworzeniu nowych miejsc pracy przez inwestorów. Warunki takie spowodują zatrzymanie ludności, zwłaszcza młodego pokolenia na
miejscu, a nawet mogą spowodować powrót wielu mieszkańców, którzy wyjechali
w poszukiwaniu pracy za granicę, gdyż zostaną stworzone konkurencyjne warunki życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Cały ten proces będzie dodatkowo
wzmocniony w wyniku włącznie Polski w struktury Unii Europejskiej. Jak wynika
z przeprowadzonych wcześniej analiz saldo migracji dla Chocianowa jest stale ujemne. Nie udało się więc zatrzymać odpływu ludności z Chocianowa, co gorsze odpływ
ten był w 2010 roku największy i wyniósł aż -67. Z drugiej jednak strony wskaźniki
takie jak duży wzrost liczby ludności w 2011 r. (Tabela 1.), dodatni przyrost naturalny
(Tabela 2.) oraz korzystna struktura ludności według grup ekonomicznych (Tabela 3.)
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stanowią o dużym potencjale rozwojowym miasta. A zatem, bardzo istotnym zadaniem władz samorządowych Chocianowa powinno stać się znalezienie przyczyn, dla
których mieszkańcy opuszczają miasto oraz ich wyeliminowanie. W niniejszej pracy
dokonano próby znalezienia tych przyczyn w strukturze przestrzennej miasta.
•

Jak wynika z Tabeli 5. największy procent wśród bezrobotnych mieszkańców Chocianowa stanowią ludzie z wykształceniem zasadniczym zawodowym (33%) oraz gimnazjalnym lub niższym (31%). Niepokojący jest również fakt, wysokiego udziału
wśród bezrobotnych mieszkańców w grupie wiekowej 25-34 lata (27%), a więc
w okresie w którym człowiek jest nie tylko najsilniejszy i najzdrowszy, ale również
podejmuje życiowe decyzję dotyczące założenia lub powiększenia rodziny (a więc
szczególnie potrzebuje środków finansowych). Należy więc tworzyć możliwości i warunki darmowego dokształcania, szkolenia i podnoszenia kwalifikacji tych ludzi
z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy (tak aby te osoby nie były zmuszone
z powodu braku pracy do opuszczenia Chocianowa).

•

Z Tabeli 6. wynika, że od roku 2002 liczba podopiecznych Przedszkola Miejskiego
w Chocianowie stałe rosła i w 2009 r. wyniosła 179 przedszkolaków. W związku
z tym władze gminy powinny uwzględnić coraz większe zapotrzebowanie mieszkańców Chocianowa na usługi świadczone przez przedszkole poprzez np. rozbudowę
i modernizację istniejącego budynku lub dofinansowywanie przedszkoli prywatnych.
Należy dodać, że od stycznia 2011 r. w Przedszkolu Miejskim trwają działania modernizacyjne (m.in. remont sal, klatki schodowej, tworzenie strefy zieleni wokół placówki, nowe wyposażenie sal zajęciowych), które mają uatrakcyjnić pobyt dzieci
w przedszkolu oraz stworzyć im dogodne warunki do rozwoju, nauki i odpoczynku.18

•

Jednym z priorytetowych zadań dla władz miasta powinno stać się rozwiązanie problemów dotyczących Chocianowskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej.
Jedna i druga placówka znajduje się w mało bezpiecznej, wręcz patologicznej części
miasta (ul. Kościuszki), co zniechęca wielu mieszkańców Chocianowa do korzystania
z ich usług. Razi fakt, że jest to bezpośrednia okolica rynku miejskiego. Zarówno Biblioteka jak i CHOK znajdują się w kamienicach, które zrewitalizowano w 2007 r.,
jednak wysiłek władz nie został uszanowany przez okolicznych mieszkańców, którzy
niszczą to, co zostało im wyremontowane ze środków budżetu miejskiego. Należy dodać, że działania mające na celu rozwiązanie kwestii problemowych CHOK-u zostały

18

Informator Gminy Chocianów, nr 3/2012, s.9.
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już podjęte przez lokalne władze. Na okres wakacji letnich 2012 zaplanowano remont
i modernizację Chocianowskiego Ośrodka Kultury, których realizacja ma znacząco
wpłynąć na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w stosunku do wielkich i bogatych
aglomeracji miejskich.19 Jednym ze sposobów rozwiązania problemów dotyczących
płynności finansowej i działalności omawianego ośrodka mogłaby stać się jego demonopolizacja. Należy zastanowić się czy np. zezwolenie na współudział prywatnych
inwestorów nie przyczyniłoby się do rozwoju tego miejsca i podniesienia jakości
usług przez niego świadczonych, a co za tym idzie poniesienia jego atrakcyjności i poszerzenie grona osób korzystających z usług CHOK-u. Aby doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa i jakości życia na ul. Kościuszki, należy dokonać również modernizacji Biblioteki Publicznej znajdującej się na tej ulicy. Modernizacja nie powinna ograniczać się do odnowienia zniszczonej elewacji budynku, ale powinna również
uwzględnić unowocześnienie wnętrza i zasobów placówki.
•

W związku ze sportowymi tradycjami oraz aktywnością mieszkańców Chocianowa
(Klub Sportowy „Stal Chocianów”, Klub Olimpijczyka, Bieg Jesieni i wiele innych)
władze miasta powinny dokonać gruntownej rewitalizacji stadionu miejskiego oraz
przylegającego do niego boiska sportowego oraz placu, po to aby móc zaspakajać
sportowe potrzeby mieszkańców oraz zwiększyć atrakcyjność Chocianowa na tle powiatu i województwa. Dostęp do nowoczesnego zaplecza sportowego umożliwiłby organizację wielu sportowych imprez o wysokiej randze, a także przyczyniłby się do
uczestniczenia mieszkańców miasta w wielu zawodach i meczach, a to oznaczałoby
dużą promocję miasta.

•

Aktywność społeczności lokalnej Chocianowa należy ocenić jako dużą (działalność
lokalnych władz, księży Salezjanów, różnorodnych zespołów sportowych i muzycznych, Wrzosowej Krainy i wielu innych). Należałoby jednak rozwiązać problem funkcjonowania oratorium św. Jana Bosko (które w porównaniu do lat 90. znacznie zawęziło pole swojej działalności) np. poprzez zaangażowanie osób świeckich w prowadzenie tej placówki. Ponadto należy dążyć do tworzenia jak największej liczby i jak
najbardziej urozmaiconych form działalności, dających mieszkańcom Chocianowa
możliwość wykazania swojej aktywności.

19

Informator Gminy Chocianów, nr 1/2012, s.3.
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2.4. INFRASTRUKTURA
2.4.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA
W układzie komunikacyjnym Chocianowa występują sieci dróg publicznych w kategorii
dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Układ dróg wojewódzkich w mieście tworzą:
•

droga nr 331- relacji Chocianów - Polkowice (biegnąca wzdłuż ul. Głogowskiej i Parkowej),

•

droga nr 328- relacji Przemków- Chocianów - Chojnów (biegnąca wzdłuż ul. Kościuszki i II Armii Wojska Polskiego).

Drogi powiatowe obejmują:
•

droga nr 1176D- relacji Chocianów - Lubin (biegnąca wzdłuż ul. Lubińskiej),

•

droga nr 1177D- relacji Chocianów - Lubin (biegnąca wzdłuż ul. Trzebnickiej),

•

droga nr 1778D- relacji Chocianów – Gromadka (biegnąca wzdłuż ul. Kościuszki).

Główna oś komunikacyjna miasta (droga wojewódzka nr 328) przebiega wzdłuż zabytkowego parku. Drogą tą odbywa się ruch tranzytowy w kierunku Lubina, Polkowic, Przemkowa, Bolesławca i Chojnowa. Istotne jest położenie miasta w stosunku do dróg krajowych.
W odległości ok. 20 km na północny- wschód od Chocianowa przebiega droga krajowa nr 3,
a w odległości ok. 20 km na południe od Chocianowa, za miejscowością Chojnów znajduje
się zjazd na autostradę A-4, prowadzącą do Wrocławia, a dalej w kierunku Opola i Krakowa.
Miasto nie posiada czynnych połączeń kolejowych. W 2000 r. zamknięto ostatnie funkcjonujące kolejowe połączenie pasażerskie z Legnicą. Chocianów posiada natomiast dobrze rozwiniętą sieć połączeń wykonywanych zarówno przez PKS jak i prywatnych przewoźników.
Największa ilość połączeń występuje na relacji Chocianów- Lubin- Chocianów, a następnie
Chocianów- Polkowice- Chocianów. W miejscowości znajdują się 4 przystanki autobusowe,
w tym dworzec główny PKS położony w odległości ok. 150 m od centrum miasta. Jego stan
techniczny należy określić jako bardzo zły (nieszczelne zadaszenie, zdewastowana ściana
dworca, ubytki w nawierzchni). Na niskie walory estetyczne tego miejsca wpływa również
fakt sąsiedztwa z terenami przemysłowymi (Fabryka Urządzeń Mechanicznych).
2.4.2. OCENA ZASOBU INFRASTRUKTURALNEGO MIASTA ORAZ WNIOSKI

Analiza zasobu infrastrukturalnego miasta pozwala na następującą ocenę oraz wnioski:
•

Niekorzystną dla miasta sytuację stanowi wysokie obciążenie drogi wojewódzkiej
nr 328 (główna oś tranzytową miasta) przede wszystkim ze względu na bezpośrednie
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sąsiedztwo tej drogi zarówno z zabytkowym rynkiem jak i układem pałacowo- parkowym. W związku z tym władze gminy powinny uwzględnić w planach rozwoju miasta
możliwość wytyczenia obwodnicy miasta, która zapobiegłaby nadmiernemu obciążeniu centrum miasta ruchem samochodowym.
•

Miasto posiada zbyt niską, w stosunku do potrzeb (uczniowie szkół średnich oraz studenci), częstotliwość połączeń w relacji Chocianów- Legnica- Chocianów. Należy
zwiększyć ilość kursujących na tej trasie autobusów lub wprowadzić zachęty (pieniężne, ulgowe) dla firm świadczących usługi przewoźników prywatnych. Korzystną dla
mieszkańców koncepcją mogłoby stać się odtworzenie linii kolejowych (zwłaszcza
w kierunku Legnicy i Wrocławia), jednak inwestycja ta wymagałaby bardzo dużych
środków i prawdopodobnie byłaby nierentowna.

•

Jednym z najpilniejszych zadań dla władz miasta powinna stać się rewitalizacja dworca autobusowego. Zmiany dotyczące tego obiektu powinny być kompleksowe- należy
zatem np. wyburzyć zdewastowaną wiatę autobusową i postawić zadaszony budynek
(z dostępem do różnorodnych usług), wymienić nawierzchnię placu przed wiatą oraz
zadbać o tereny zieleni urządzonej na placu umożliwiające podróżującym wypoczynek
na świeżym powietrzu. Nie wolno zapominać o zapewnieniu bezpieczeństwa dla pasażerów korzystających z dworca (należy unikać przy projektowaniu tworzenia zaułków, zapewnić oświetlenie nocne, wprowadzić usługi funkcjonujące w nowym budynku dworca także w nocy).

2.5. GOSPODARKA
2.5.1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI MIEJSKIEJ
Według danych GUS w roku 2011 w Chocianowie zarejestrowanych było 638 podmiotów
gospodarczych. Liczba ta była aż o 52 podmioty mniejsza w stosunku do roku 2010 i o 40
podmiotów mniejsza niż w roku 2009 (Wykres 5.). W 2011 r. najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było w usługach (80%), następnie w przemyśle i budownictwie
(17%), a najmniej w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie (Wykres 6.).
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Wykres 5. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Chocianowie
w latach 2009-2011.
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[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.]
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Wykres 6. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Chocianowie w roku 2011 według
rodzaju działalności.
[Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS]

2.5.2. NAJWIĘKSZE FIRMY
Z

oficjalnej
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internetowej

prowadzonej

przez

Urząd
Urząd

M
Miasta

i

Gminy

www.chocianow.pl wynika, że
ż dominującym
cym zakładem na rynku pracy miasta Chocianów jest
Fabryka Urządzeńń Mechanicznych CHOFUM S.A. (600 pracowników). Do ważniejszych
wa
przedsiębiorstw należą
żą także:
takż BLASTEXPOL
STEXPOL (produkcja materiałów wybuchowych), Zakład
Produkcji Spożywczej
ywczej RAG, Przedsiębiorstwo
Przedsi biorstwo Usług Budowlanych MARBUD oraz EUROEUR
KONFEX (produkcja odzieżowa).
odzież
Na gospodarkę gminy wpływa również
równie sąsiedztwo
siedztwo Lubina i Polkowic (Zagłębie
(Zagł
Miedziowe). W kopalniachh KGHM Polska Miedź
Mied S.A. (jednego z największych
ększych pracodawców nie
tylko w skali regionu, ale i kraju) zatrudnionych jest wielu mieszkańców z miasta i gminy
Chocianów.
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2.5.3. ROLNICTWO
Aż do II połowy XIX w., czyli do wybudowania w mieście Marienhütte, głównym zajęciem mieszkańców Chocianowa było rolnictwo. Od momentu, w którym zaczęła funkcjonować huta, aż do końca lat 90. XX w. miasto posiadało typowo przemysłowy charakter (co nie
oznacza, że na jego terenie nie funkcjonowały żadne gospodarstwa rolne- ich powstawaniu
sprzyjały rozległe tereny łąk i pastwisk otaczających Chocianów). W związku z tym można
stwierdzić, że miejscowość przechodziła 3 etapy przeobrażeń strukturalno- funkcjonalnych:
od osady rolniczej (od początków istnienia grodu do XIX w.), przez miasto przemysłowe
(XIX- XX w.) , do miasta usługowego (XXI w.).
Według Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Chocianów z 2005 r. w granicach miasta Chocianów grunty zaliczane do użytków
rolnych obejmują obecnie 466 ha. Z tego samego dokumentu wynika, że przestrzeń rolnicza
całej gminy odznacza się niskimi walorami produkcyjnymi (jedyny kompleks gleb chronionych dla rolniczego użytkowania o klasach bonitacyjnych IIIa-IVa znajduje się poza miastemw rejonie wsi Chocianowiec- Trzebnice- Żabice). Ze spisu Krajowego Rejestru Sądowego
wynika, że na terenie miasta zarejestrowane jest tylko 1 gospodarstwo rolne, 2 fermy drobiu
oraz kółko rolnicze. W Chocianowie obecnie nie funkcjonują żadne przedsiębiorstwa przetwórstwa produktów rolnych (ostatnie z tego typu przedsiębiorstw zostało zamknięte w połowie lat 90. ubiegłego wieku).

2.5.4. TURYSTYKA
Jednym z największych atutów turystycznych Chocianowa jest jego położenie w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych, w tym obszarów chronionego krajobrazu („Lasy Chocianowskie”, „Dolina Czarnej Wody”, Przemkowski Park Krajobrazowy). Miejscowość jest ponadto dużym węzłem szklaków turystycznych (m.in. szlak pieszy zielony, szlak św. Jakuba,
rowerowy szlak żółty, szlaki leśne Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, ścieżka przyrodnicza „Uroczysko Czarne Stawy”, ścieżka przyrodniczo- edukacyjna na terenie parku miejskiego). Miejscowe lasy nie tylko urzekają swą „urodą”- są także bardzo bogate w owoce
runa leśnego (Chocianów często określa się jako jagodowe i grzybowe zagłębie- w ciągu
ostatnich lat odbywało się nawet na terenie miasta specjalne święto z tym związane, tzw.
„Dzień Jagody”)
W skład bazy noclegowej Chocianowa wchodzą: Hotel „Pod Dębem”, gospodarstwa agroturystyczne „Dom Leśnika” oraz „Dworek w Chocianowie”, gospodarstwo „Wrzosówka”,
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a także pojedyncze kwatery prywatne. W północno- wschodniej części znajduje się również
kompleks otwartych zbiorników wodnych wraz z rozbudowanym interaktywnym placem zabaw dla dzieci, a także zagrodą dla zwierząt (stan techniczny tego obiektu należy jednak ocenić jako zły- od wielu lat systematycznie niszczeje). Na terenie miasta funkcjonuje tylko
1 restauracja.

2.5.5. OCENA ZASOBU GOSPODARKI MIASTA ORAZ WNIOSKI
Analiza zasobu gospodarki miasta pozwoliła stwierdzić, że:
Atutem Chocianowa jest sąsiedztwo Lubina i Polkowic, których motorem rozwoju są
kopalnie KGHM Polska Miedź S.A., dające zatrudnienie również mieszkańcom Chocianowa. Należy więc promować wśród miejscowej młodzieży zawód górnika oraz
zachęcać do kształcenia się w tym kierunku np. poprzez stypendia dla uczniów i studentów z Chocianowa uczących się na profilach i kierunkach związanych z górnictwem. Sąsiedztwo kopalń niesie dla miasta również zagrożenie wysokim bezrobociem
związanym z wyczerpalnymi zasobami miedzi. W związku z tym należy opracować
strategie zawierające alternatywne możliwości zatrudnienia dla osób związanych zawodowo z kopalniami, tak aby zapobiec wyludnieniu się miejscowości w wyniku zaprzestania wydobywania rud miedzi.
Na terenie miasta i gminy Chocianów istnieją dobre warunki do rozwoju przemysłu
przetwórstwa spożywczego (bogata baza surowców pochodzących z otaczających
miasto lasów), jednak brakuje lokalnej bazy przetwórstwa tych produktów. Władze
gminy powinny więc zachęcać przedsiębiorców zajmujących się tą branżą do inwestowania na terenie miasta, także ze względu na możliwość powiązania przetwórstwa
produktów leśnych z dużym potencjałem agroturystycznym miasta i gminy (nawiązanie współpracy z lokalnym zapleczem noclegowym i gastronomicznym).
Miejscowość charakteryzuje się wysokimi naturalnymi zasobami turystycznymi (nieskażone duże kompleksy leśne), jednak mało urozmaiconą i nienowoczesną bazą turystyczną. Należy więc inwestować w podnoszenie innowacyjności i atrakcyjności istniejących oraz budowę nowych punktów noclegowych, gastronomicznych i ośrodków
turystycznych. Miejscem o dużym potencjale jest teren w okolicach dawnej cegielni
(baza dla sportów wodnych, możliwość budowy „ogródka jordanowskiego” lub nowoczesnego małpiego gaju, dobra lokalizacja dla parku linowego).
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3. ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO
3.1. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY
Analiza percepcji miasta Chocianów została oparta na badaniach empirycznych przeprowadzonych wśród uczniów 3 miejscowych szkół, w wieku od 12 do 21 lat. Uznano, że właśnie ta grupa społeczna jest szczególnie interesująca, gdyż, jak podają definicje socjologiczne
młodzieży, jest to zbiorowość osób przystosowujących się i zmierzających do stabilizacji,20
a więc przygotowujących się do samodzielnego życia. Z samodzielnością w świecie dorosłych wiąże się m.in. znalezienie miejsca pracy i zamieszkania. Szczególnie młodzież przedmaturalna (która również wzięła udział a badaniu), kończąc naukę w szkole średniej i będąc
u progu wkraczania w świat dorosłych, staje przed podjęciem ważnych decyzji życiowych
związanych z wyborem drogi po ukończeniu szkoły. Wobec tego badanie percepcji danego
miasta wśród młodych ludzi pomoże np. określić rodzaj relacji z miejscowością, w której się
uczą oraz postaw i zachowań wobec niej w przyszłości. Znaczenie młodzieży z perspektywy
jej roli społecznej wyjaśnił J. Szczepański twierdząc m.in., że jej doniosłość społeczna tkwi
przede wszystkim w jej potencjalnych możliwościach, w cechach wynikających głównie z wieku biologicznego warunkującego zasób sił, umiejętności, zdolności i zakres odpowiedzialności. Można by powiedzieć, że pozycja młodzieży w społeczeństwie jest wyznaczona przez nadzieję i oczekiwania, jakie dorośli wiążą z młodzieżą.21 Takie spojrzenie na młodzież było
głównym argumentem przemawiającym za wyborem grupy, na której dokonano badań.
Ankiety wypełniło 266 osób, jednak 5 ankiet (4 z Zespołu Szkół i 1 z Gimnazjum), ze
względu na bardzo duże braki w kwestionariuszu lub udzielanie odpowiedzi nie na temat,
zostało odrzuconych. Z tego powodu w dalszych obliczeniach wzięto pod uwagę 261 ankiet.
W pierwotnym zamierzeniu kwestionariusze miały być wypełnione przez 4 dowolnie wybrane klasy, przy założeniu, że będą to klasy najstarsze, tak aby różnica wieku pomiędzy
uczniami z poszczególnych szkół była do siebie zbliżona (pomiędzy Szkołą Podstawową
a Gimnazjum 3 lata, pomiędzy Gimnazjum a Zespołem Szkół 4 lata). Cel ten udało się jednak
zrealizować jedynie w przypadku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W Zespole Szkół, ze
względu na okoliczności (opisane w metodach badawczych), ankiety przeprowadzono wśród
przedstawicieli każdego rocznika klas technikum. Uczniowie Szkoły Podstawowej stanowili
32% badanych, Gimnazjum 30%, natomiast Zespołu Szkół 38% (Wykres 7.). Wykres 8.
przedstawia ilość uczniów w poszczególnych klasach badanych szkół.
20
21

Bauman Z.,1961, Młodzież w krainie marzeń, Nowa Kultura, nr 19.
Szczepański J.,1958, Młodzież we współczesnym świecie, Nowa Szkoła, nr 9.
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99
(38%)

83
(32%)

Szkoła
Podstawowa
Gimnazjum
Zespół Szkół

79
(30%)

Wykres 7. Ilościowy
ciowy i procentowy udział uczniów
uczniów z poszczególnych szkół w badaniu.
[Źródło: Opracowanie własne.]
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Wykres 8. Ilościowy
[Źródło: Opracowanie własne.]

Ankieta podzielona została na dwie części.
cz
Pierwsza z nich składała się z 6 pytań i to właśnie
nie one w głównej mierze pozwoliły uzyskać ogólną charakterystykęę badanej grupy. Pytania
dotyczyły wieku oraz płci uczniów, a także
tak e ich miejsca zamieszkania (to pytanie miało na
celu uzyskanie informacji na temat tego, jak wielu
wielu ankietowanych oraz z jakich miejscowości
miejscowo
dojeżdżaa do szkół w Chocianowie). Ponadto należało
nale
udzielićć informacji o rodzaju zamieszzamies
kiwanego budynku (dom jednorodzinny lub wielorodzinny), wykształceniu rodziców oraz
określić długość okresu nauki w Chocianowie.
Chocianowie. Pytania te miały pomóc w weryfikacji założozało
nych na początku
tku pracy hipotez dotyczących
dotycz
czynników wpływających
ących na odbiór przestrzeni
przez młodzież.
Jak to już zostało wcześniej
niej zasygnalizowane, wiek ankietowanych wahał się
si od 12 do 21
roku życia (tylko
lko 1 osoba nie podała swojego wieku). Wśród
W ród badanych największą
najwi
grupę stanowiła młodzież mająca
ąca
ca 16 lat (25%) i 13 lat (22%). Najstarszym badanym okazał się
si uczeń
Zespołu Szkół, który zadeklarował, że ma 21 lat.
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W drugim pytaniu zbadano płeć ankietowanych. Okazało się, że chłopcy stanowili 55%
wszystkich uczniów, przy czym wskaźnik ten był najwyższy w Zespole Szkół (ankiety były
przeprowadzane m.in. w klasach o profilu mechatronicznym, w których dominują chłopcy),
natomiast w Gimnazjum i Szkole Podstawowej podział ten był prawie wyrównany
(Tabela 10.).
Tabela 10. Zróżnicowanie ankietowanych ze względu na płeć oraz rodzaj szkoły.
Ogólnie
Zespół Szkół Gimnazjum Szkoła Podstawowa
36 (36%)
39 (49%)
42 (51%)
Dziewczęta 117 (45%)
144 (55%)
63 (64%)
40 (51%)
41 (49%)
Chłopcy
[Źródło: Opracowanie własne.]

Kolejne pytanie miało na celu określenie ilu uczniów mieszka w Chocianowie, a ilu do
niego dojeżdża (oraz z jakich miejscowości). Miało ono umożliwić porównanie obrazu Chocianowa wytworzonego przez jego mieszkańców, z obrazem wykreowanym przez młodzież,
która w nim nie mieszka na co dzień. Po przeliczeniu odpowiedzi okazało się, że 65% ankietowanych mieszka w Chocianowie, 33% jest dojeżdżających, a 2% nie udzieliło odpowiedzi
na to pytanie (Wykres 6.). W sumie do szkół w Chocianowie uczniowie poddani badaniu ankietowemu dojeżdżają aż z 16 miejscowości (znajdujących się w 5 różnych gminach), tj.:
z Brunowa, Chocianowca, Jabłonowa, Jakubowa Lubińskiego, Lubina, Pasternika, Polkowic,
Przemkowa, Rakowa, Sieroszowic, Sobina, Szklar Dolnych, Szklar Górnych, Trzebnic,
Trzmielowa i Żabic. Należy zaznaczyć, że spośród nich największą grupę stanowi młodzież
mieszkająca w Polkowicach (25%) i Chocianowcu (22%), natomiast najmniejszą- młodzież
z takich miejscowości jak: Jabłonów, Pasternik, Sieroszowice i Szklary Górne (dojeżdża
z nich po 1 osobie). Z Tabeli 11. wynika, że procentowy i ilościowy udział osób dojeżdżających do szkół w Chocianowie rośnie wraz z kolejnymi etapami nauki. W Szkole Podstawowej
wskaźnik ten jest najniższy (wśród ankietowanych dojeżdżających do szkoły jest 13%), natomiast w Zespole Szkół najwyższy i wynosi aż 51%.
Tabela 11. Zróżnicowanie ankietowanych ze względu rodzaj szkoły i miejsce zamieszkania.
Ogólnie
Zespół Szkół Gimnazjum Szkoła Podstawowa
169 (65%)
45 (45%)
52 (66%)
72 (87%)
Z Chocianowa
88 (34%)
51 (52%)
26 (33%)
11 (13%)
Dojeżdżający
4 (1%)
3 (3%)
1 (1%)
0 (0%)
Brak odpowiedzi
[Źródło: Opracowanie własne.]

Tabela 12. przedstawia zróżnicowanie uczniów mieszkających w Chocianowie ze względu
na zamieszkiwaną ulicę. Warto zauważyć, że aż 12 % z tej grupy ankietowanych zadeklaro58 | S t r o n a
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wało, żee mieszka na ul. Wesołej, a 7% na ul. Armii Krajowej, a więc
więc w sumie 19% badanych
z Chocianowa mieszka na jednym z większych
wi kszych osiedli wielorodzinnych ( w skład którego
wchodzą omawiane ulice) położonych
poło
w południowo- wschodniej części
ęści miasta.
Tabela 12. Zróżnicowanie
nicowanie ankietowanych mieszkających w Chocianowie ze względu
ędu zamieszkiwaną ulicę.
Ulica
ilość wskazań
ań
%
Wesoła
20
12
Żymierskiego
15
9
Kolejowa
14
8
Armii Krajowej
11
7
Kościuszki
8
5
2
2*7
2*4
Głogowska, Odrodzenia
5*
5*6
5*4
Krótka, Plac Wolności, Pocztowa,
Pocztowa Sportowa, Zacisze
2*
2*5
2*3
Bolka I Świdnickiego, II Armii Wojska Polskiego,
Polskiego
3*
3*4
3*2
Kolonialna, Piotrowska, Żeromskiego
3
2
Lipowa
4*
4*2
4*1
Dominialna, Fabryczna, Sosnowa,
Sosnowa Zaułek Fabryczny
Akacjowa, Daglezjowa, Leśna,, Ogrodowa, Polna, Słoneczna,
10*
10*1
10*1
Spacerowa, Szprotawska, Środkowa,
Środkowa Tylna
brak
14
8
suma
169
100
[Źródło: Opracowanie własne.]

Wykres 9.. przedstawia zróżnicowanie
zró
ankietowanych za względu
ędu na miejsce zamieszkazamieszk
nia. Wśród
ród badanych uczniów zdecydowanie przeważają
przewa
mieszkańcy
ńcy miast – w sumie stanowią 77% . Wśród
ród nich najwięcej
najwi
mieszka w Chocianowie, a najmniej w Lubinie (Wykres
10.). Wykres 11.. przedstawia zróżnicowanie
zró
ankietowanych ze względu
ędu na wieś,
wie z której dojeżdżają. Najwięcej
cej z nich (33%) dojeżdża
doje
z Chocianowca, następnie
ępnie z Trzebnic (14%) i JaJ
kubowa Lubińskiego
skiego (12%).

57
(22%)

4
( 1%)
mieszkańcy miasta
mieszkańcy wsi
brak odpowiedzi
200
(77%)

Wykres 9. Zróżnicowanie
nicowanie ankietowanych ze względu
wzgl
na miejsce zamieszkania
[Źródło: Opracowanie własne.]
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7
( 4%)

22
2
(11%)
(1%)

Chocianów
Lubin
Polkowice
169
(84%)

Przemków

Wykres 10. Zróżnicowanie
nicowanie ankietowanych ze względu
wzgl
na miasto, z którego dojeżdżają
ż żają.
[Źródło: Opracowanie własne.]

Brunów
Chocianowiec
1
(2%)

8
(14%)

3
(5%)

3
(5%)

Jabłonów
Jakubowo Lubńskie
Pasternik

6
( 11%)

19
(33%)

Raków
Sieroszowice

2
( 4%)
1
( 2%)

3
(5%)

Sobin
2
1
(3%) (2%)

7
(12%)

1
(2%)

Szklary Dolne
Szklary Górne
Trzebnice
Trzmielów
Żabice

Wykres 11. Zróżnicowanie
nicowanie ankietowanych ze względu
wzgl
na wieś, z której dojeżdżają.
[Źródło: Opracowanie własne.]

Pytanie nr 4 miało na celu określenie
okre lenie rodzaju zabudowy zamieszkiwanej przez ankietowaankietow
nych (po to, aby w kolejnych etapach analiz zbadać
zbada wpływ rodzaju zabudowy
zabud
na odbiór przestrzeni miasta). Z ankiet wynika, żee 59% uczniów mieszka w domu wielorodzinnym (np. blobl
ku, kamienicy), 38% w domu jednorodzinnym z własnym ogrodem (np. bliźniaku,
bli
szeregowcu, domu, wolnostojącym),
ącym),
cym), a 3% nie udzieliło odpowiedzi na ten temat.
tema Zestawienie odpowiedzi uzyskanych na pytanie dotyczące
dotycz ce rodzaju zabudowy zamieszkiwanej przez uczniów
badanych
nych szkół przedstawia Tabela 13.
13
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Tabela 13. Rodzaj zabudowy zamieszkiwanej przez ankietowanych.
Ogólnie
Zespół Szkół Gimnazjum Szkoła Podstawowa
64 (65%)
39 (50%)
52 (63%)
Dom wielorodzinny 155 (59%)
98 (38%)
34 (34%)
35 (44%)
29 (35%)
Dom jednorodzinny
8 (3%)
1 (1%)
5 (6%)
2 (2%)
Brak odpowiedzi
[Źródło: Opracowanie własne.]

Tabela 14. zawiera dane dotyczące wykształcenia rodziców (z podziałem na płeć) badanych uczniów. Jak wynika z zestawienia najwięcej (64%) rodziców posiada wykształcenie
średnie. Ok. ¼ uczniów określiła wykształcenie rodziców jako wyższe, natomiast 9% jako
wykształcenie podstawowe. Można również zauważyć, że wraz ze spadkiem wieku uczniów
rośnie wykształcenie ich rodziców: wśród uczniów Zespołu Szkół jedynie 16% rodziców posiada wykształcenie wyższe, wśród uczniów Gimnazjum 22% rodziców, natomiast wśród
uczniów Szkoły Podstawowej aż 35% rodziców. Zależność ta może świadczyć zatem o stałym wzroście wykształcenia wśród mieszkańców gminy Chocianów.
Tabela 14. Wykształcenie rodziców badanych uczniów.

Podstawowe
Średnie
Wyższe
Brak

razem
47
(9%)
334
(64%)
125
(24%)
16
(3%)

Ogólnie
mama
24
(9%)
167
(64%)
64
(25%)
6
(2%)

tata
23
(9%)
167
(64%)
61
(23%)
10
(4%)

Zespół Szkół
razem mama
tata
17
9
8
(9%)
(9%)
(8%)
142
69
73
(72%) (70%) (74%)
32
18
14
(16%) (18%) (14%)
7
3
4
(4%)
(3%)
(4%)

razem
23
(15%)
92
(58%)
35
(22%)
8
(5%)

Gimnazjum
mama
tata
10
13
(13%) (16%)
47
45
(59%) (57%)
19
16
(24%) (20%)
3
5
(4%)
(6%)

Szkoła Podstawowa
razem mama tata
7
5
2
(4%)
(6%)
(2%)
100
51
49
(60%) (61%) (59%)
58
27
31
(35%) (33%) (37%)
1
1
0
(1%)
(1%)

[Źródło: Opracowanie własne.]
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3.2. ANALIZA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH PRZESTRZENI CHOCIANOWA
3.2.1. SYMBOLE MIASTA
A. Wallis22 twierdzi, iż miasto jest wielkim siedliskiem symboli. Natomiast

według

E. Szkurłat23 symbole miasta mogą odnosić się do fragmentów przestrzeni miasta (miejsc,
obiektów), pojęć, określeń czy obrazów plastycznych. W niniejszej pracy, ze względu na jej
zakres merytoryczny, analizie poddane zostaną symbole miasta Chocianów odnoszące się do
fragmentów jego przestrzeni.
Zadanie zawarte w ankiecie i odnoszące się do symboliki Chocianowa, zawierało przyjętą
przez autora pracy definicję symbolu miasta i brzmiało w następujący sposób: Wskaż w tabeli
5 symboli Chocianowa, to znaczy elementów, z którymi Chocianów kojarzy Ci się najbardziej.
To oznacza, że odpowiedzi dotyczące symboliki Chocianowa należy interpretować w znaczeniu elementów (miejsc, obiektów), które dla ankietowanych są miejscami najbardziej charakterystycznymi dla tej miejscowości. We wspomnianej wcześniej tabeli znalazło się 19 (wybranych w sposób subiektywny przez autora pracy) elementów przestrzeni Chocianowa.
Uczniowie mieli również możliwość podania własnego symbolu, nieznajdującego się na liście
lub zaznaczenia odpowiedzi, że Chocianów z niczym im się nie kojarzy. W poniższej analizie
uwzględniono miejsce zamieszkania (podział na uczniów miejscowych i dojeżdżających) oraz
wiek respondentów (podział na rodzaj uczęszczanej szkoły).
Wśród badanych uczniów (261 osób) najwięcej wybrało 5 następujących symboli Chocianowa: park miejski (165 wskazań), rynek (150 wskazań), Chocianowską Fabrykę Urządzeń
Mechanicznych, czyli tzw. CHOFUM (116 wskazań), stadion miejski (94 wskazania) i pałac
(86 wskazań). Można przypuszczać, że park miejski, rynek i pałac stanowią w oczach
uczniów symbol miasta, ze względu na swe centralne położenie bądź uwarunkowania historyczne (opisane w podrozdziale 2.2.), natomiast CHOFUM ze względu na duże znaczenie na
lokalnym rynku pracy (największy „pracodawca” w mieście) oraz powiązania z Zespołem
Szkół, do którego uczęszcza część ankietowanych. Natomiast wysoka pozycja stadionu wśród
symboli miasta może wynikać z faktu, że na jego terenie oraz na placu położonym w pobliżu
odbywa się większość chocianowskich imprez masowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym (koncerty, mecze piłkarskie, dożynki, miejscowe „Święto Jagody”, uroczystości kościelne i inne).
22

Wallis A., 1967, Socjologia wielkiego miasta, Warszawa
Szkurłat E., 2004, Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania. Przemiany. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
23
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Najrzadziej wskazywanymi jako symbol miasta były natomiast: targowisko (22 wskazawskaz
nia), tzw. „mały” kościół
ściół (24 wskazania) oraz urząd
urz d miasta (25 wskazań).
Problem targowiska miejskiego, które
kt
uzyskało najmniejsząą ilość
ść wskazań
wskaza w analizowanym pytaniu, został również poruszony w 16. pytaniu ankiety, w którym autor przedstawił
w postaci zdjęć i ich opisów 9 wybranych problemów przestrzeni badanej miejscowości.
miejscowo
Należy dodać, żee targowisko miejskie
m
w Chocianowie znajduje sięę w złym stanie technicznym
i posiada
siada niskie walory estetyczne (zniszczona nawierzchnia placu targowego, przestarzałe
kramy).
Jedynie
ie 24 wskazania ma
m tzw. „mały” kościół
ciół jako symbol miasta mogą wynikać z sytuacji
(opisanej w podrozdziale 2.3.6.),
2.3.6.) w jakiej znajduje się obecnie oratorium działające przy tym
kościele.
ciele. Natomiast niska ilość wskazań na urządd miasta wynika prawdopodobnie z faktu, że
większość ankietowanych (77%) jest niepełnoletnia, a więc
wi nie posiada prawie żadnych powodów, aby korzystaćć z usług świadczonych przez tą instytucję.
ę. Przyczyną może być również
położenie urzędu,
du, który, w odróżnieniu
od
od wielu innych miast,, nie znajduje się
si na rynku,
w centralnej części
ci miasta, ale jest od niego oddalony o ok. 250 m.
Wśród
ród obiektów dopisanych przez ankietowanych do listy z symbolami w polu: inne (jakie?)… w sumie znalazło się 11 pozycji. Wśród nich najczęściej
ęściej (5 razy) za symbol miasta
podawano sklep „Biedronkę”.
„Biedronkę Poza tym padły takie odpowiedzi jak:
ak: pola otaczające
otaczaj
miasto
(2 razy) oraz Klub Sportowy „Stal Chocianów”, blokowiska, ławki i stacja paliw (po 1 razie).
Zestawienie wyników badań
bada dotyczących symboli Chocianowa zawiera Wykres 12.

park
rynek
kościół "duży"
kościół "mały"
CHOFUM
targowisko
Wrzosowa Kraina
urząd miasta
Dom Kultury
lasy
pomnik "głów" w parku
stadion miejski
pałac
Szkoła Podstawowa
cegielnia
Gimnazjum
"Czarne Stawy"
Zespół Szkół
ogrody działkowe
inne
"Chocianów z niczym mi…

180 165
150
160
140
116
120
94 86
90
100
78
66
64
80
56 53
42
60
39
32 25
30
24
23
22
40
11 3
20
0

ilość wskazań

Wykres 12. Wyniki badańń dotyczące
dotyczą symboli Chocianowa.
[Źródło: Opracowanie własne.]
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Wykres 13. przedstawia wyniki badań
bada (w %) dotyczące
ce symboli miasta z podziałem na
uczniów mieszkających
ących w Chocianowie i dojeżdżających.
doje
cych. Okazuje się, że
ż park i rynek były
najczęściej
ciej wskazywane jako symbol miasta zarówno przez uczniów miejscowych (62%
i 58%), jak i tych spoza Chocianowa (69% i 59%). Pozostałymi trzema najczęściej wskazywanymi
nymi przez uczniów z miasta symbolami były: CHOFUM (44%), kościół
koś
„duży” (43%)
oraz pałac (41%), natomiast przez uczniów dojeżdżających:
doje
h: stadion miejski (50%), CHOCH
FUM (48%) oraz Zespół Szkół (36%). Ostatni wynik może
mo e wynikać z faktu, że ok. 60%
wszystkich dojeżdżających
ż ących uczniów uczęszcza
ucz
do Zespołu Szkół. Natomiast wysoki wynik
wśród mieszkańców Chocianowa (43%) i niski wśród
w
uczniów dojeżdż
żdżających (20%) dotyczący „dużego” kościoła
ścioła wynika z faktu, że w większości
ci miejscowości
miejscowoś gminy Chocianów
znajdują się kościoły
cioły parafialne, a więc
wi mieszkańcy nie są zmuszeni do dojazdów na uroczyurocz
stości kościelne
cielne do Chocianowa i widocznie nie identyfikują tego miejsca jako istotnego dla
miasta symbolu. Należy
ży zauważyć,
zauwa
że 2 dojeżdżających
cych uczniów zaznaczyło, iż
i Chocianów
z niczym im się nie kojarzy.
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dotyczące symboli Chocianowa z podziałem na osoby miejscowe i doje
dojeżdżające.
Wykres 13. Wyniki badańń dotyczące
[Źródło: Opracowanie własne.]
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Z Wykresu 14. można odczytać wpływ wieku (podział na Szkołę Podstawową, Gimnazjum
i Zespół Szkół) na odbiór przestrzennych symboli Chocianowa.
Według najstarszych uczestników badania (uczniów szkoły średniej) najważniejszymi
symbolami Chocianowa są: park (67%), rynek (60%), CHOFUM (55%), Zespół Szkół (45%)
oraz stadion (44%). Wybór trzech ostatnich pozycji z tego zestawienia może wynikać z: tradycji przemysłowych miasta związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem szkoły oraz
wpływem na lokalny rynek pracy (CHOFUM), identyfikacji uczniów ze szkołą, do której
uczęszczają (Zespół Szkół) oraz miejscem prowadzenia zajęć sportowych w ramach wychowania fizycznego uczniów szkoły średniej (stadion).
Wśród najstarszych ankietowanych najrzadziej wskazywanymi symbolami miasta były:
Szkoła Podstawowa (2%), tzw. kościół „mały” (5%) oraz ogrody działkowe (7%). W polu
ankiety umożliwiającym wpisanie własnego symbolu, nieznajdującego się na liście,
3 uczniów technikum wskazało na sklep „Biedronkę”,, 1 uczeń na stacje paliw i 1 uczeń na
blokowiska. 2 uczniów tej szkoły zaznaczyło, że Chocianów z niczym im się nie kojarzy,
a więc, że miasto to nie ma żadnego symbolu przestrzennego.
Również wśród gimnazjalistów park (70%) i rynek (57%) były wskazywane najczęściej.
Najwyższy wynik (w porównaniu do pozostałych szkół) parku wśród uczniów Gimnazjum
wynika z pewnością z jego bezpośredniego sąsiedztwa z terenem szkoły. Dalej, w piątce najważniejszych symboli Chocianowa, znalazły się: kościół „duży” (42%) oraz, tak jak w przypadku Zespołu Szkół, CHOFUM i stadion miejski (po 37%). Na Gimnazjum, jako symbol
Chocianowa, wskazało tylko 32% uczniów jego uczniów, co może wynikać z niższego stopnia identyfikacji gimnazjalistów z placówką (niż w przypadku Zespołu Szkół) lub mniejszego
znaczenia szkoły w regionie (mniejsza liczba uczniów dojeżdżających niż w przypadku szkoły średniej).
Podobnie jak w przypadku Zespołu Szkół, tak i w Gimnazjum uczniowie najrzadziej przyznawali miano symbolu miasta Szkole Podstawowej (4%) i ogrodom działkowym (10%).
Ponadto do grupy najmniej charakterystycznych dla Chocianowa miejsc dołączył urząd miasta (9%). W polu ankiety inne (jakie?)…2 uczniów wpisało sklep „Biedronkę”, 1 uczeń lokalny Klub Sportowy „Stal Chocianów” i 1 uczeń dodał jeszcze ławki.
Tak jak dla uczniów Zespołu Szkół i Gimnazjum, tak i dla uczniów Szkoły Podstawowej
najważniejszymi symbolami Chocianowa są rynek (55%) i park (53%). Jednak w przypadku
najmłodszych uczestników badania, park został wskazywany nico rzadziej niż wśród star-
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szych uczniów. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że gimnazjaliści
ści i uczniowie szkoły średniej spędzają w chocianowskim parku więcej
wi
wolnego czasu niżż uczniowie najmłodsi (głów(głó
nie z powodów bezpieczeństwa). Następnie
Nast
uczniowie wskazywali kościół „duży”
„du
(43%- podobnie jak w Gimnazjum), pałac (40%) oraz CHOFUM (40%(40% również podobnie jak w GimGi
nazjum). Można również zauważyć,
zauwa
że im starsi uczniowie, tym coraz rzadziej wskazywano
wskazyw
kościół „duży”
y” jako symbol miasta,
miasta co może potwierdzać powszechne na terenie całego kraju
zjawisko „odchodzenia” z kościoła
ko cioła po tzw. sakramencie bierzmowania, który otrzymuje się
si
najczęściej
ciej w III klasie gimnazjum.
Najrzadziej wskazywanymi przez najmłodszych uczestników badania symbolami były:
targowisko
isko (2%), Zespół Szkół (8%) oraz kościół
ko ciół „mały” (11%). 1 uczeń Szkoły Podstawowej zadeklarował, iżż Chocianów z niczym mu się
si nie kojarzy.
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Wykres 14. Wyniki badańń dotyczące
dotyczą symboli Chocianowa z podziałem na szkoły.
[Źródło: Opracowanie własne.]
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3.2.2. PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE PRZEBYWANIA W WYBRANYCH CZĘŚCIACH MIASTA
Kolejne pytanie ankiety miało na celu określenie przestrzennego zróżnicowania przebywania mieszkańców Chocianowa w wybranych częściach miasta oraz zbadanie jaki wpływ na to
zróżnicowanie ma wiek respondentów. Uczniowie mogli wybierać spośród 22 podanych
miejsc (mogli też wpisać własne, nie umieszczone na liście miejsce), do których należało wybrać 1 spośród 6 częstotliwości przebywania (kilka razy w tygodniu, około raz w tygodniu,
kilka razy w miesiącu, około raz w miesiącu, kilka razy w roku, nigdy nie byłe(a)m). W dalszej części pracy analizie zostaną poddane jedynie dwie skrajne częstotliwości, wskazujące na
miejsca najczęściej i najrzadziej uczęszczane (kilka razy w tygodniu, nigdy nie byłe(a)m).
Wyniki zostały przedstawione na 4 kartodiagramach, dla których podkład stanowi schemat
funkcjonalno- przestrzenny miasta. Aby uzyskać lepszą czytelność zestawień, kolumny odnoszące się do miejsc najczęściej uczęszczanych mają kolor czerwony i są skierowane w górę
od danego miejsca (oznaczonego cyfrą ), a kolumny odnoszące się do miejsc najrzadziej
uczęszczanych mają kolor niebieski i są skierowane w dół od przyporządkowanego im numeru. Ponadto pod każdym kartodiagramem znajduje się tabela z zestawieniem 5 lub 6 miejsc
o najwyższej ilości wskazań (w %) wśród uczniów poszczególnych szkół.
Z Rysunku 7. wynika, że najczęściej uczęszczanymi przez ankietowanych miejscami są:
rynek (1), osiedle „Wesoła” (2), Zespół Szkół (3), Szkoła Podstawowa (4) oraz park (5). Wyniki te wydają się logiczne z następujących powodów:
Rynek i park stanowią centralą część miasta- pełnią więc w skali Chocianowa funkcję
tranzytową. Ponadto na terenie rynku i w jego pobliżu zlokalizowana jest większość
usług. Po zakończonej w 2007 r. rewitalizacji, w znacznym stopniu zwiększyły się
również walory estetyczne omawianych miejsc, co sprawiło, że mieszkańcy chętnie
spędzają na ich obszarze swój czas.
Wysoka pozycja Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej wynika z faktu uczestniczenia
w badaniach uczniów z tych dwóch szkół, którzy w sumie stanowili 70% ankietowanych.
Jak wynika z Tabeli 12. uczniowie mieszkający na osiedlu „Wesoła” (ul. Wesoła
i ul. Armii Krajowej) stanowią prawie 20% ankietowanych mieszkających w Chocianowie. Ponadto w jego pobliżu zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa, do której
uczęszcza 32% ankietowanych- stąd wysoka pozycja osiedla w zestawieniu.
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Rysunek 7. Miejsca najczęściej i najrzadziej uczęszczane przez ankietowanych ogółem.
[Źródło: Opracowanie własne.]

Miejscami przy których największa liczba ankietowanych zaznaczyła odpowiedź nigdy nie
byłe(a)m należą: CHOFUM (6), Wrzosowa Kraina (7), pałac (8), „Czarne Stawy” (9) oraz
kościół „mały” (10). Wyniki te można rozumieć w następujący sposób:
CHOFUM oraz pałac (które jako zakład przemysłowy i ruina zabytku z oczywistych
powodów nie są dostępne dla uczniów) zostały zrozumiane nie jako tereny położone
w okolicy tych budynków, ale jako obiekty same w sobie, w których się fizycznie było
wewnątrz.
Wrzosowa Kraina oraz „Czarne Stawy” nie są konkretnymi budynkami- to miejsca o
wysokich walorach przyrodniczych (opisane w podrozdziałach 2.1.2. i 2.3.6.) znajdu68 | S t r o n a
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jące się na obrzeżach miasta lub poza jego granicami administracyjnymi, a więc, aby
do nich szybko dotrzeć trzeba użyć samochodu lub roweru. Ale nie tylko dystans odległościowy może być przyczyną takiego wyniku. Powodem może być także słaba
znajomość lokalnych walorów przyrodniczych wśród ankietowanych.
Kościół „mały”- jest rzadko uczęszczany przez młodzież z powodów opisanych
w podrozdziale 2.3.6.
Rysunek 8. przedstawia miejsca najczęściej i najrzadziej uczęszczane przez uczniów Zespołu Szkół.

Rysunek 8. Miejsca najczęściej i najrzadziej uczęszczane przez uczniów Zespołu Szkół.
[Źródło: Opracowanie własne.]
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92% uczniów szkoły średniej zaznaczyło, że kilka razy w tygodniu bywa na terenie Zespołu Szkół (1), co wydaje się oczywiste ze względu na fakt uczęszczania do tej szkoły. Ponad
1/3 uczniów najczęściej przebywa na osiedlu „Sportowa” (3), które znajduje się w sąsiedztwie
szkoły, a prawie 1/5 na stadionie miejskim, które z kolei jest położone w pobliżu osiedla
„Sportowa” i na którym odbywają się zajęcia wychowania fizycznego ankietowanych z Zespołu Szkół. W zestawieniu ponownie wysoko pojawiają się rynek (3), park (4) oraz osiedle
„Wesoła” (6).
Natomiast wśród miejsc nigdy nie uczęszczanych przez uczniów szkoły średniej znalazły
się, podobnie jak we wcześniejszym zestawieniu, Wrzosowa Kraina (7), CHOFUM (8), kościół „mały” (9) oraz pałac (10). Ponad 1/3 uczniów badanej szkoły zaznaczyła, że nigdy nie
była w chocianowskiej Szkole Podstawowej (co wynika z tego, że ponad połowa ankietowanych z Zespołu Szkół nie mieszka w Chocianowie, a więc mogła uczęszczać do szkół podstawowych w innych miejscowościach) oraz kościele „dużym” (co również wynika z konieczności dojazdów).
Kolejny kartodiagram (Rysunek 9.) przedstawia wyniki dotyczące częstości przebywania
w wybranych miejscach Chocianowa przez uczniów Gimnazjum.
Podobnie jak w przypadku uczniów ze szkoły średniej, gimnazjaliści deklarują, że najczęściej przebywają na terenie swojej szkoły (1), w rynku (2), parku (3) oraz na osiedlu „Wesoła” (4). Wśród miejsc odwiedzanych kilka razy w tygodniu znajdują się także osiedle „Odrodzenia” (5) oraz lasy (6). Wysoka pozycja lasów w omawianym zestawieniu może wynikać
z faktu, że wszyscy dojeżdżający uczniowie Gimnazjum zamieszkują tereny wiejskie, gdzie
dostęp do lasów jest łatwiejszy niż w mieście. W tym znaczeniu miejsce „lasy” mogło zostać
zrozumiane jako tereny leśne najbliższe miejscu zamieszkania, a nie położone w Chocianowie.
Co ciekawe, lista miejsc najrzadziej odwiedzanych przez uczniów Gimnazjum zawiera te
same pozycje, co w przypadku listy dotyczącej Zespołu Szkół (różnią się jednak one w nieznacznym stopniu kolejnością poszczególnych pozycji na liście, jednak nie ma to istotnego
wpływu na interpretację wyników). Wśród miejsc, które gimnazjaliści wskazywali jako nigdy
nie odwiedzane znalazły się zatem: CHOFUM (7), Wrzosowa Kraina (8), kościół „mały” (9),
pałac (10), kościół „duży” (11) oraz Szkoła Podstawowa (12).
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Rysunek 9. Miejsca najczęściej i najrzadziej uczęszczane przez uczniów Gimnazjum.
[Źródło: Opracowanie własne.]

Rysunek 10. przedstawia zróżnicowanie przestrzenne częstości przebywania w poszczególnych częściach Chocianowa przez uczniów Szkoły Podstawowej. Wynika z niego, że najmłodsi ankietowani najczęściej przebywają na terenie swojej szkoły (1) (podobnie jak
uczniowie szkoły średniej i gimnazjalnej) oraz osiedla „Wesoła” (2), znajdującego się w pobliżu placówki. Równie wysoko jak wśród starszych uczniów, w zestawieniu miejsc, w których badani przebywają kilka razy w tygodniu, znalazł się rynek (3) oraz park (4). Miejscem
najczęściej odwiedzanym przez szóstoklasistów jest również osiedle „Sportowa” (5).
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Prawdopodobnie z tych samych powodów co starsi ankietowani, uczniowie Szkoły Podstawowej najrzadziej przebywają na terenie CHOFUM (6), Wrzosowej Krainy (8) i pałacu
(10). Około 1/3 badanych zadeklarowała także, że nigdy nie była z Zespole Szkół (7) (zapewne ze względu na swój wiek) oraz na „Czarnych Stawach” (9).

Rysunek 10. Miejsca najczęściej i najrzadziej uczęszczane przez ankietowanych ze Szkoły Podstawowej.
[Źródło: Opracowanie własne.]

Warto również zauważyć, że wśród miejsc wpisywanych przez uczniów w polu inne (jakie?)… znalazło się w sumie 7 pozycji, w tym: pizzeria (2 razy), winkiel koło hotelu, sklep
ABC, ławeczki za nadleśnictwem, ul. Kolonialna oraz boiska szkolne.
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3.2.3. MIEJSCA OKREŚLANE JAKO NAJŁADNIEJSZE, NAJBRZYDSZE I OBOJĘTNE
Tabele 15.-19. zawierają zestawienia wyników dotyczących 5 obiektów (wybranych z listy, na której było w sumie 19 pozycji) w przestrzeni Chocianowa określanych najczęściej
jako najładniejsze, najbrzydsze oraz obojętne. Zostaną one przeanalizowane pod kątem wieku
(rodzaju uczęszczanej szkoły) oraz miejsca zamieszkania.
Według najstarszych respondentów (Tabela 15.) pięcioma najładniejszym miejscami
w Chocianowie są: park, rynek, lasy, kościół „duży” oraz urząd miasta. Należy jednak zauważyć, że park i rynek były wskazywane znacznie częściej (73% i 70% wskazań) nie pozostałe
miejsca (obiekty) w tabeli ( lasy 40%, kościół „duży” 30% i urząd miasta 29%). Zbliżone
wyniki zostały uzyskane wśród gimnazjalistów (Tabela 16.)- jedyna różnica dotyczy pozycji
5., gdzie zamiast urzędu miasta (Zespół Szkół ) pojawiły się „Czarne Stawy”. Różnica w zestawieniu dotyczącym Szkoły Podstawowej (Tabela 17.) polega na niewielkiej przewadze
rynku (71%) nad parkiem (70%) oraz zdecydowanie większej ilości wskazań na kościół „duży” (59%) niż w przypadku poprzednich szkół. W odróżnieniu od starszych kolegów,
uczniowie z podstawówki wskazywali również na Wrzosową Krainę (33%) jako na najładniejsze miejsce w Chocianowie. A zatem można wysnuć wniosek, że oprócz zrewitalizowanej
części miasta (park, rynek, kościół „duży”, urząd miasta) uczniowie, niezależnie od wieku,
doceniają walory estetyczne obszarów o wysokich wartościach przyrodniczych (lasy, „Czarne
Stawy”, Wrzosowa Kraina).
Druga kolumna omawianych tabel dotyczy miejsc najbrzydszych. Okazuje się, że wśród
uczniów wszystkich szkół miejscem najgorzej ocenionym jest targowisko. Na liście 5 najbrzydszych obiektów Chocianowa znalazły się także:
wśród uczniów Zespołu Szkół: CHOFUM, stadion miejski, cegielnia i Dom Kultury,
wśród uczniów Gimnazjum: CHOFUM, stadion miejski, pałac i Dom Kultury,
wśród uczniów Szkoły Podstawowej: stadion miejski, pałac, CHOFUM i cegielnia.
Zbliżone wyniki pokazują, że w kwestii miejsc (obiektów) o najniższych walorach estetycznych wiek respondentów nie ma większego znaczenia.
Trzecia część tabel zawiera zestawienie miejsc i obiektów postrzeganych przez ankietowanych jako obojętne. Najstarszym uczniom (Tabela 15.) obojętne najczęściej są: kościół „duży”, kościół „mały” oraz CHOFUM i Dom Kultury (które są jednocześnie oceniane jako najbrzydsze), a także urząd miasta (wskazywany przez uczniów z tej szkoły również jako najładniejszy). Z kolei uczniowie Gimnazjum, na miejsca, które są im obojętne wskazywali najczęściej: podobnie jak starsi koledzy- kościół „mały”, kościół „duży”, a także urząd miasta, oraz
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CHOFUM (oceniany również jako najbrzydszy) i Wrzosową Krainę. Również wśród najmłodszych ankietowanych (Tabela 17.) miejscami wywołującymi obojętność są: CHOFUM,
kościół „mały” (ale już nie kościół „duży”) i urząd miasta, a ponadto Dom Kultury i lasy.
Można przypuszczać, że skoro lasy i Wrzosowa Kraina pojawiają się zarówno w zestawieniu
miejsc najładniejszych i obojętnych, to oznacza, że ankietowani są świadomi tego, że miejsca
te mogą posiadać wysokie walory przyrodnicze, ale przypuszczalnie nie mieli możliwości
doświadczyć tego „na własnej skórze”, czyli po prostu nie bywają za często na ich obszarze
i nie znają tych miejsc (dlatego są im obojętne). Postawioną tezę potwierdzają Rysunki 7.-10.
dotyczące częstości przebywania w wybranych częściach Chocianowa.
Tabela 15. Zestawienie miejsc (obiektów) najładniejszych, najbrzydszych i obojętnych według uczniów Zespołu
Szkół.
Zespół Szkół
L.p.

najładniejsze

%

najbrzydsze

%

obojętne

%

1

park

73

targowisko

62

kościół "duży"

49

2

rynek

70

CHOFUM

47

kościół "mały"

41

3

lasy

40

stadion miejski

35

CHOFUM

35

4

kościół "duży"

30

cegielnia

31

urząd miasta

31

5

urząd miasta

29

Dom Kultury

22

Dom Kultury

30

[Źródło: Opracowanie własne.]
Tabela 16. Zestawienie miejsc (obiektów) najładniejszych, najbrzydszych i obojętnych według uczniów Gimnazjum.
Gimnazjum
L.p.

najładniejsze

%

najbrzydsze

%

obojętne

%

1

park

65

targowisko

56

kościół "mały"

49

2

rynek

62

CHOFUM

51

kościół "duży"

47

3

lasy

34

stadion miejski

46

urząd miasta

38

4

kościół "duży"

30

pałac

25

CHOFUM

37

5

"Czarne Stawy"

30

Dom Kultury

24

Wrzosowa Kraina

35

[Źródło: Opracowanie własne.]
Tabela 17. Zestawienie miejsc (obiektów) najładniejszych, najbrzydszych i obojętnych według uczniów Szkoły
Podstawowej.
Szkoła
Podstawowa
L.p.

najładniejsze

%

najbrzydsze

1

rynek

71

targowisko

2

park

70

stadion miejski

3

kościół "duży"

59

pałac

4

Wrzosowa Kraina

33

5

lasy

33

%

obojętne

%

48

CHOFUM

40

34

kościół "mały"

31

33

Dom Kultury

29

CHOFUM

30

urząd miasta

24

cegielnia

29

lasy

23

[Źródło: Opracowanie własne.]
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Analiza kolejnych dwóch tabel umożliwi zbadanie wpływu miejsca zamieszkania na ocenę
przestrzeni Chocianowa. Tabela 18. zawiera zestawienie miejsc najczęściej określanych jako
najładniejsze, najbrzydsze i obojętne wśród ankietowanych mieszkających w Chocianowie,
natomiast Tabela 19. wśród uczniów zamiejscowych.
Uczniowie z Chocianowa za najładniejsze elementy przestrzeni badanego miasta uznali:
park, rynek, kościół „duży”, lasy oraz kościół „mały”. Podobnego wyboru dokonali respondenci dojeżdżający, z tym, że na 5. miejscu wśród najładniejszych miejsc nie znalazł się kościół „mały” tylko Wrzosowa Kraina- co może mieć związek z Tabelą 19., z której wynika, że
kościół „mały” jest obojętny aż 60% uczniów zamiejscowych, natomiast Wrzosowa Kraina
tylko 30%.
Za najbrzydsze uznano zarówno wśród uczniów z Chocianowa jak i dojeżdżających: targowisko, CHOFUM, stadion miejski, pałac oraz cegielnie, co , w przypadku miejsc o najniższych walorach estetycznych, zaprzecza tezie mówiącej o wpływie miejsca zamieszkania na
ocenę przestrzeni.
Do miejsc najczęściej wskazywanych jako obojętne należą:
wśród uczniów z Chocianowa: CHOFUM, Dom Kultury, urząd miasta, kościół „mały” i kościół „duży”,
wśród uczniów dojeżdżających: kościół „mały”, kościół „duży”, CHOFUM, park oraz
Wrzosowa Kraina.
Zestawienia te posiadają elementy wspólne (CHOFUM, kościół „mały”, kościół „duży”)
oraz takie, które je różnią (Dom Kultury i urząd miasta w tabeli dotyczącej osób z Chocianowa oraz park i Wrzosowa Kraina dla tabeli dotyczącej osób dojeżdżających). Zatem, w tym
przepadku można zauważyć wpływ miejsca zamieszkania na ocenę przestrzeni.
Tabela 18. Zestawienie miejsc (obiektów) najładniejszych, najbrzydszych i obojętnych według uczniów mieszkających w Chocianowie.
z Chocianowa
najładniejsze

%

najbrzydsze

%

obojętne

%

1

park

72

targowisko

57

CHOFUM

33

2

rynek

71

CHOFUM

46

Dom Kultury

33

3

kościół "duży"

45

stadion miejski

39

urząd miasta

33

4

lasy

36

pałac

27

kościół "mały"

31

5

kościół "mały"

31

cegielnia

25

kościół "duży"

29

L.p.

[Źródło: Opracowanie własne.]
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Tabela 19. Zestawienie miejsc (obiektów) najładniejszych, najbrzydszych i obojętnych według uczniów dojeżdżających..
Dojeżdżający
L.p.

najładniejsze

%

najbrzydsze

%

obojętne

%

1

park

68

targowisko

56

kościół "mały"

60

2

rynek

65

CHOFUM

40

kościół "duży"

55

3

lasy

38

stadion miejski

38

CHOFUM

47

4

kościół "duży"

31

cegielnia

31

park

32

5

Wrzosowa Kraina

26

pałac

25

Wrzosowa Kraina

30

[Źródło: Opracowanie własne.]

Należy dodać, że wśród miejsc wpisywanych przez ankietowanych w pole inne (jakie?)…znalazły
się 3 następujące pozycje: pola na obrzeżach miasta (jako najładniejsze) oraz przystanek PKS oraz
ciemne uliczki (jako najbrzydsze).

3.2.4. BRAKI FUNKCJONALNE I INFRASTRUKTURALNE
Tabele 20.-25. zawierają zestawienia dotyczące najczęściej wskazywanych (spośród 26
pozycji) braków funkcjonalnych (GRUPA I) oraz infrastrukturalnych (GRUPA II) w przestrzeni miasta. Zostaną one przeanalizowane pod kątem wieku (rodzaju uczęszczanej szkoły),
miejsca zamieszkania oraz płci.
Tabele 20. i 21. to wykaz najczęściej wskazywanych braków w przestrzeni Chocianowa,
uwzględniający wiek ankietowanych, a więc rodzaj szkoły do której uczęszczają. W I GRUPIE (braki funkcjonalne) młodzież z Zespołu Szkół najczęściej wskazywała na brak basenu,
kina, dyskoteki, kręgielni oraz lodowiska. Gimnazjaliści najczęściej wskazywali na te same
pozycje (jednak miały one w zestawieniu nieco inną kolejność). Natomiast najmłodszym
uczestnikom oprócz kina, basenu, kręgielni i lodowiska, najbardziej brakuje skateparku. W II
GRUPIE (braki infrastrukturalne) uczniowie wszystkich 3 szkół najczęściej wskazywali na
brak ścieżek rowerowych, ścieżek do biegania, miejsc do jeżdżenia na rolkach oraz oświetlenia ulic. Ponadto wskazywane były:
przez uczniów Zespołu Szkół: brak dróg, koszy na śmieci i chodników,
przez uczniów Gimnazjum: brak koszy na śmieci i dróg,
przez uczniów Szkoły Podstawowej: brak deptaków.
Tabela 20. Zestawienie najczęściej wskazywanych braków funkcjonalnych miasta przez uczniów 3 szkół.
GRUPA I
L.p.

Zespół Szkół

%

Gimnazjum

%

Szkoła Podstawowa

%

1

basen

74

kino

92

kino

94

2

kino

73

basen

84

basen

89
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3

dyskoteka

55

dyskoteka

61

kręgielnia

70

4

kręgielnia

49

lodowisko

47

lodowisko

66

5

lodowisko

41

kręgielnia

44

skatepark

48

[Źródło: Opracowanie własne.]
Tabela 21. Zestawienie najczęściej wskazywanych braków infrastrukturalnych miasta wśród uczniów 3 szkół.
GRUPA II
L.p.

Zespół Szkół

%

Gimnazjum

%

Szkoła Podstawowa

%

1

ścieżki rowerowe

62

ścieżki rowerowe

68

ścieżki rowerowe

87

2

drogi

44

ścieżki do biegania

52

miejsca do jeżdżenia na rolkach

67

3

ścieżki do biegania

37

oświetlenie ulic

48

ścieżki do biegania

55

4

miejsca do jeżdżenia na rolkach

37

miejsca do jeżdżenia na rolkach

46

deptaki

42

5

oświetlenie ulic

37

kosze na śmieci

46

oświetlenie ulic

40

6

kosze na śmieci

35

drogi

43

7

chodniki

30

[Źródło: Opracowanie własne.]

Kolejne dwie tabele przedstawiają wykaz najczęściej wskazywanych barków funkcjonalnych i infrastrukturalnych uwzględniający podział na uczniów miejscowych i dojeżdżających.
Jak wynika z Tabeli 22. zarówno ankietowanym mieszkającym w Chocianowie, jak i do niego
dojeżdżającym najbardziej brakuje kina, basenu, kręgielni, lodowiska i dyskoteki. Ponadto
40% badanych z Chocianowa chciałbym mieć w nim skatepark..
Również w zakresie najczęściej wskazywanych braków infrastrukturalnych miasta można
zauważyć niewielki wpływ miejsca zamieszkania na wynik zestawienia. Zarówno uczniom
z Chocianowa, jak i dojeżdżającym najbardziej brakuje ścieżek rowerowych, miejsc do jeżdżenia na rolkach, ścieżek do biegania oraz oświetlenia ulic. Ponadto uczniowie miejscowi
wskazywali na brak deptaków, a dojeżdżający na brak koszy na śmieci. A zatem należy
stwierdzić, że braki funkcjonalne jak i infrastrukturalne są odczuwane w podobny sposób niezależnie od miejsca zamieszkania
Tabela 22. Zestawienie najczęściej wskazywanych braków funkcjonalnych miasta wśród uczniów miejscowych
i dojeżdżających.
GRUPA I
L.p.
1

z Chocianowa

%

dojeżdżający

%

kino

89

kino

82

2

basen

89

basen

70

3

kręgielnia

57

dyskoteka

59

4

lodowisko

50

lodowisko

55

5

dyskoteka

44

kręgielnia

52

6

skatepark

40
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Tabela 23. Zestawienie najczęściej wskazywanych braków infrastrukturalnych miasta wśród uczniów miejscowych i dojeżdżających.
GRUPA II
L.p.

z Chocianowa

%

dojeżdżający

%

1

ścieżki rowerowe

76

ścieżki rowerowe

66

2

miejsca do jeżdżenia na rolkach

56

oświetlenie ulic

45

3

ścieżki do biegania

52

ścieżki do biegania

41

4

deptaki

41

miejsca do jeżdżenia na rolkach

40

5

oświetlenie ulic

40

kosze na śmieci

38

[Źródło: Opracowanie własne.]

Z kolei wyniki badań zestawione w Tabeli 24. udowadniają, że dla badanych również podział na płeć nie ma znaczenia w postrzeganiu funkcjonalnych braków przestrzennych. I tak
oto w I GRUPIE zarówno dziewczyny, jak i chłopcy najczęściej wskazywali na brak kina,
basenu, kręgielni, lodowiska oraz dyskoteki. Ponadto 44% chłopców chciałoby, aby w Chocianowie był skatepark. W zakresie braków infrastrukturalnych wśród najczęściej wskazywanych znalazły się w przypadku obu płci ścieżki rowerowe, ścieżki do biegania oraz oświetlenie ulic. Dla dziewczyn najbardziej odczuwalny jest także brak miejsc do jeżdżenia na rolkach oraz deptaków, a dla chłopców brak dróg i chodników. Wyniki te wskazują na większe
różnice wynikające z podziału na płeć w postrzeganiu braków infrastrukturalnych, niż funkcjonalnych.
Tabela 24. Zestawienie najczęściej wskazywanych braków funkcjonalnych miasta z podziałem na płeć.
GRUPA I
L.p.

dziewczyny

%

chłopcy

%

1

kino

87

kino

84

2

basen

86

basen

78

3

kręgielnia

61

kręgielnia

49

4

lodowisko

58

dyskoteka

49

5

dyskoteka

49

6

lodowisko

45

skatepark

44

[Źródło: Opracowanie własne.]
Tabela 25. Zestawienie najczęściej wskazywanych braków infrastrukturalnych miasta z podziałem na płeć.
GRUPA II
L.p.

dziewczyny

%

chłopcy

%

1

ścieżki rowerowe

79

ścieżki rowerowe

66

2

miejsca do jeżdżenia na rolkach

70

ścieżki do biegania

45

3

ścieżki do biegania

50

oświetlenie ulic

43

4

deptaki

41

drogi

40

5

oświetlenie ulic

39

chodniki

36

[Źródło: Opracowanie własne.]
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Należy dodać, że w polu inne (jakie?) zaznaczono w sumie 12 przykładów na braki dotydot
czące
ce przestrzeni Chocianowa. Ankietowani wpisywali, żee na obszarze miasta brakuje im:
galerii handlowej (2 razy), toru motocrossowego, toru wyścigowego
wy cigowego (2 razy), aquaparku (2
razy), wieżowców,
owców, koszów na śmieci na przystanku PKS i oświetlenia
świetlenia boisk. Ponadto jedna
osoba zaznaczyła, żee w Chocianowie jest za mało kiosków, a jedna, że
ż w mieście brakuje
wszystkiego.

3.2.5. OCENA OTOCZENIA SWOJEGO
SWOJE
DOMU , OKREŚLENIE WAD I ZALEET
W tym podrozdziale zostaną
zostan omówione wyniki ankiet dotyczące
ące oceny swojego domuswojej najbliższej
szej okolicy oraz określenia
okre
jej największych
kszych wad i zalet. W tabeli dotyczącej
dotycz
oceny domu ankietowani mogli wybierać
wybiera spośród 5 stwierdzeńń mówiących o ich stosunku do
miejsca zamieszkania, natomiast w tabeli odnoszącej
odnosz
się do wad i zalet mieli w sumie 30 pop
zycji do wyboru (po
po 15 do każdej
każ grupy). Ponieważ zakres niniejszej pracy odnosi się
si do percepcji przestrzeni Chocianowa, a nie wszystkich miejscowości,
miejscowo ci, w których mieszkają
mieszkaj ankietowani, w badaniach
daniach pod uwagę zastaną wzięte jedynie odpowiedzi uczniów miejscowych.
Wykres 15.. pokazuje, w jaki sposób ankietowani oceniają
oceniaj swojąą najbliższą
najbli
okolicę. Okazuje się, żee połowa chocianowskich uczniów biorących
bior cych udział w badaniu ocenia swój dom
i najbliższe
sze otoczenie jako ładne, ok. 1/5 uczniów uważa je za bardzo ładne lub za obojętne,
natomiast miejsce zamieszkania wzbudza negatywne uczucia w sumie u 8% miejscowych
uczniów (brzydka,
brzydka, bardzo brzydka).
brzydka
50
50
40
30

22

20

20

5

3

10
0
Jest bardzo
ładna

Jest ładna

Jest mi
obojętna

Jest brzydka Jest bardzo
brzydka

ocena swojego domu, swojej okolicy (%)
Wykres 15. Wyniki badańń dotyczące
dotyczą oceny swojego domu (swojej najbliższej
szej okolicy) wśród wszystkich ankietowanych mieszkających
cych w Chocianowie.
Chocianowie
[Źródło: Opracowanie własne.]
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Kolejne
olejne analizy pozwolą zbadać jaki wpływ na ocenę zamieszkiwanej okolicy i swojego
domu mają:: wiek (rodzaj uczęszczanej
uczęszczanej szkoły) oraz rodzaj zamieszkiwanego budynku (jedno(
rodzinny lub wielorodzinny).
Wykres 16.. przedstawia sposób, w jaki swój dom i jego okolicę
okolicę oceniają
oceniaj uczniowie 3 badanych szkół. Okazuje się, że
ż najwięcej
cej pozytywnych opinii, a najmniej negatywnych na temat swojego miejsca zamieszkania wystawili uczniowie
wie Szkoły PodstawowejPodstawowej oni również
najrzadziej wskazywali na obojętność
oboj
wobec swojego domu. Z kolei najczęściej,
najcz
własna okolica obojętna
tna była uczniom gimnazjum (prawie 1/3 wskazań).
wskazań). Taki sam odsetek uczniów
w Gimnazjum i Zespole Szkół ocenił swój dom
dom jako bardzo ładny (po 18%). Około połowa
uczniów szkoły średniej i nieco ponad 40% gimnazjalistów stwierdziło,
o, że
ż w miejscu, w którym mieszkają jest ładnie.. Negatywne oceny (brzydka
(
i bardzo brzydka)
brzydka niemal równie często padały wśród uczniów Zespołu Szkół, jak i Gimnazjum (w sumie po 13% i 12%).
A zatem, można
na stwierdzić,
stwierdzić żee wiek ankietowanych ma widoczny wpływ na ocenę
ocen miejsca
zamieszkania. Okazuje się, że
ż najmłodsi uczniowie postrzegająą je w sposób bardziej pozypoz
tywny oraz, żee jest ono im miej
m obojętne niż starszym kolegom. Na taki wynik, może
mo mieć
wpływ wiele czynników, np. wzrastanie zamożności
zamo
społeczeństwa
ństwa (im młodsze pokolenie,
w tym lepszych warunkach żyje)
ż
lub zmiany mentalne zachodzące
ące w uczniach
uczniac wchodzących
w wiek nastoletni (któree powodują
powoduj ogólną obojętność lub negacjęę otoczenia),
otoczen
jednak ich zbadanie nie należy jużż do zakresu niniejszej pracy.
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Wykres 16. Wyniki badańń dotyczące
dotyczą oceny swojego domu (swojej najbliższej
szej okolicy) wśród
w
uczniów poszczególnych szkół.
[Źródło: Opracowanie własne.]
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Wykres 17.. przedstawia różnice
róż
dotyczące
ce oceny swojego domu i jego okolicy wśród
w
chocianowskich uczniów,, wynikające
wynikaj ce z rodzaju zamieszkiwanej zabudowy.
zabudowy Okazuje się, że prawie dwa razy więcej
ęcej ankietowanych mieszkających
mieszkaj cych w domu jednorodzinnym
jednorodz
ocenia swoje
miejsce zamieszkania jako bardzo ładne.. Z kolei uczniowie z zabudowy wielorodzinnej o 6%
częściej oceniają miejsce, w którym żyją jako ładne.. U prawie 1/5 ankietowanych zamieszkizamieszk
wana zabudowa wielorodzinna wywołuje obojętność.
oboj
To samo uczucie towarzyszy 13%
uczniów mieszkających w domach jednorodzinnych. W takim samym stopniu (po 5%) własny
dom jest postrzegany jako brzydki zarówno wśród uczniów mieszkających
ących w zabudowie wiewi
lorodzinnej, jak i jednorodzinnej. Co ciekawe, ponad dwa razy więcej
w ęcej uczniów mieszkających
mieszkaj
w domu jednorodzinnym określiło
okre
je jako bardzo brzydkie.
Należy więcc stwierdzić, że
ż również rodzaj zamieszkiwanej zabudowy ma duży wpływ na
ocenę najbliżej
ej zamieszkiwanej przestrzeni.
przestrzeni Najważniejszymi
niejszymi wnioskami z przeprowadzonej
analizy jest stwierdzenie, że
że zabudowa jednorodzinna zdecydowanie częściej
częś
oceniana jest
w sposób pozytywny (jako bardzo ładna),
), natomiast zabudowa wielorodzinna u znacznie
większej ilości
ci uczniów wywołuje uczucie obojętności.
oboj
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Wykres 17. Wyniki badańń dotyczące
dotyczą oceny swojego domu (swojej najbliższej
szej okolicy) wśród
w
uczniów mieszkających
cych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej.
[Źródło: Opracowanie własne.]

Kolejną częściąą analiz dotyczących
dotycz
odbioru swojego domu i jego otoczenia są
s dane zawarte w Tabelach 26.- 30. Dotyczą
Dotycz one najczęściej
ciej wskazywanych wad i zalet odnoszących
odnosz
się
do miejsca zamieszkania i jego najbliższej
najbli szej okolicy przez uczniów mieszkających
mieszkaj
w Chocianowie.
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Jak wynika z Tabeli 26. wśród najczęściej wskazywanych wad otoczenia domu znalazły
się: zły stan dróg, niemieli sąsiedzi, duża odległość do szkoły, patologie społeczne oraz wysoki poziom hałasu, zaś wśród zalet: mała odległość do boiska sportowego, cisza i spokój,
duża ilość terenów zielonych, mała odległość do szkoły oraz duża liczba sklepów i usług
w pobliżu. Kolejne analizy będą miały na celu zbadanie, jaki wpływ na te wyniki ma wiek
ankietowanych (Tabela 27. i 28.) oraz rodzaj zamieszkiwanej zabudowy (Tabela 29. i 30.).
Należy dodać, że w polu ankiety inne (jakie?)... odnośnie wad najbliższej okolicy domu
wpisano w sumie 13 pozycji, a odnośnie zalet- tylko 3 pozycje. Okazało się, że dla uczniów
mieszkających w Chocianowie problem stanowią także: ruchliwe drogi, zanieczyszczone środowisko (a w szczególności powietrze), mała powierzchnia przydomowych ogrodów, bezdomne psy, brak miejsc parkingowych, częste kontrole policji oraz dziurawe nawierzchnie
dróg. Natomiast wśród dodatkowo wymienionych zalet znalazły się: niewielka odległość do
rodziny i parku oraz obecność przyjaciół i znajomych.
Tabela 26. Zestawienie najczęściej wskazywanych wad i zalet swojego domu i jego otoczenia.
Wady

%

Zalety

%

1

zły stan dróg

66

blisko do boiska sportowego

50

2

niemili sąsiedzi

41

cisza i spokój

49

3

daleko do szkoły

39

dużo zieleni

46

4

patologie społeczne

34

blisko do szkoły

44

5

wysoki poziom hałasu

32

dużo sklepów i usług

43

L.p.

[Źródło: Opracowanie własne.]

Uczniowie wszystkich szkół za największą wadę swojej okolicy uznali zły stan dróg. Ponadto najczęściej wskazywanymi we wszystkich grupach wiekowych wadami był wysoki
poziom hałasu oraz niemili sąsiedzi. W poszczególnych szkołach wskazywano również na:
w Zespole Szkół: patologie społeczne, słabe połączenia komunikacyjne, brak zieleni
oraz dużą odległość do domów kolegów/ koleżanek,
w Gimnazjum: stare budownictwo, brak bezpieczeństwa, patologie społeczne,
w Szkole Podstawowej: dużą odległość do szkoły oraz niewystarczającą ilość sklepów
i inny usług w pobliżu domu.
Tabela 27. Zestawienie najczęściej wskazywanych wad swojego domu i jego otoczenia z podziałem na szkoły.
Wady
L.p.

Zespół Szkół

%

Gimnazjum

%

Szkoła Podstawowa

%

1

zły stan dróg

69

zły stan dróg

67

zły stan dróg

64

2

patologie społeczne

44

niemili sąsiedzi

55

daleko do szkoły

57
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3

słabe połączenia komunikacyjny

38

stare budownictwo

43

niemili sąsiedzi

39

4

mało zieleni

38

brak bezpieczeństwa

41

mało sklepów (usług) w pobliżu

35

5

wysoki poziom hałasu

31

patologie społeczne

41

wysoki poziom hałasu

32

6

niemili sąsiedzi

31

wysoki poziom hałasu

33

7

daleko do domu kolegów

31

[Źródło: Opracowanie własne.]

Niezależnie od wieku badani uczniowie najbardziej w swojej okolicy cenią: ciszę i spokój,
miłych sąsiadów, niewielką odległość do boiska sportowego oraz dużą ilość terenów zielonych. Ponadto w poszczególnych szkołach najczęściej wskazywano następujące zalety:
w Zespole Szkół: niewielką odległość do szkoły oraz dużą ilość sklepów i innych
usług w pobliżu domu,
w Gimnazjum: niewielką odległość do szkoły i domu kolegów/koleżanek,
w Szkole Podstawowej: niewielką odległość do domu kolegów/koleżanek, dużą ilość
sklepów i innych usług w pobliżu domu oraz bezpieczeństwo.
Tabela 28. Zestawienie najczęściej wskazywanych zalet swojego domu i jego otoczenia z podziałem na szkoły.
Zalety
L.p.

Zespół Szkół

%

Gimnazjum

%

Szkoła Podstawowa

%

blisko do szkoły

53

cisza i spokój

51

blisko do boiska sportowego

58

2

dużo sklepów (usług)

53

dużo zieleni

49

cisza i spokój

49

3

cisza i spokój

47

blisko do szkoły

49

dużo zieleni

46

4

mili sąsiedzi

44

blisko do boiska sportowego

45

blisko do domu kolegów

39

5

blisko do boiska sportowego

43

blisko do domu kolegów

41

dużo sklepów (usług)

39

6

dużo zieleni

42

mili sąsiedzi

39

bezpieczeństwo

38

mili sąsiedzi

38

1

7

[Źródło: Opracowanie własne.]

Należy zatem stwierdzić, że część wad i zalet otoczenia swojego domu jest wskazywana
przez ankietowanych z różnych grup wiekowych w podobny sposób. Niemniej jednak, istnieją także duże różnice w wynikach dotyczących najlepszych i najgorszych cech okolicy swojego domu i mogą mieć one związek (biorąc pod uwagę wiek ankietowanych) np. z kwestią
priorytetów, preferencji i postrzegania świata zamieniających się przecież wraz z upływem
lat.
Analiza kolejnych dwóch tabel pozwoli określić wpływ rodzaju zamieszkiwanej zabudowy
na odbiór wad i zalet otoczenia swojego domu.
Zarówno mieszkańcom zabudowy wielorodzinnej jak i jednorodzinnej najbardziej przeszkadzają: zły stan dróg, niemili sąsiedzi oraz zbyt duża odległość do szkoły. Ponadto
uczniowie mieszkający w domach wielorodzinnych wskazywali na takie wady jak przestarza83 | S t r o n a
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łe budownictwo i patologie społeczne, zaś mieszkający w domach jednorodzinnych na brak
bezpieczeństwa i słabe połączenia komunikacyjne.
Tabela 29. Zestawienie najczęściej wskazywanych wad swojego domu i jego otoczenia z podziałem na rodzaj
zamieszkiwanej zabudowy.
Wady
L.p.

zabudowa wielorodzinna

%

zabudowa jednorodzinna

%

1

zły stan dróg

63

zły stan dróg

74

2

niemili sąsiedzi

39

niemili sąsiedzi

44

3

daleko do szkoły

38

daleko do szkoły

42

4

stare budownictwo

37

brak bezpieczeństwa

37

5

patologie społeczne

34

słabe połączenia komunikacyjne

35

[Źródło: Opracowanie własne.]

Również zalety

najczęściej wskazywane przez mieszkańców obu typów zabudowy

w znacznym stopniu są takie same (różnią się jednak ilością wskazań). Mieszkańcy zabudowy
wielorodzinnej najbardziej cenią sobie: niewielką odległość do boiska sportowego, szkoły
i sklepów oraz ciszę, spokój oraz miłych sąsiadów. Zaś dla mieszkańców domów jednorodzinnych najważniejsza jest duża ilość terenów zielonych oraz cisza i spokój, a następnie:
niewielka odległość do boiska sportowego, sklepów, szkoły i domów kolegów, a także mili
sąsiedzi.
Tabela 30. Zestawienie najczęściej wskazywanych zalet swojego domu i jego otoczenia z podziałem na rodzaj
zamieszkiwanej zabudowy.
Zalety
L.p.

zabudowa wielorodzinna

%

zabudowa jednorodzinna

%

1

blisko do boiska sportowego

52

dużo zieleni

60

2

blisko do szkoły

47

cisza i spokój

56

3

cisza i spokój

45

blisko do boiska sportowego

44

4

dużo sklepów (usług)

43

dużo sklepów (usług)

44

5

mili sąsiedzi

42

blisko do szkoły

37

6

blisko do domu kolegów

37

7

mili sąsiedzi

35

[Źródło: Opracowanie własne.]

Na podstawie przeprowadzonych analiz można więc wnioskować, że rodzaj zabudowy nie
ma znacznego wpływu na zróżnicowanie wad i zalet otocznia domu, a jedynie na ich hierarchię (wagę) w odbiorze przez respondentów.
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3.2.6. PREFERENCJE MIESZKANIOWE BADANYCH
Kolejna analiza dotyczy pytań 13 i 14, które jako jedyne w ankiecie były pytaniami otwartymi. Uczniowie mieli za zadanie wskazać i uzasadnić, w którym miejscu Chocianowa najbardziej chcieliby mieszkać, a także, do którego miejsca nie chcieliby się nigdy przeprowadzać. W dalszej części analiz zostaną więc przedstawione obszary miasta najbardziej i najmniej atrakcyjne pod względem preferencji mieszkaniowych. Zostanie również zbadany
wpływ wybranych czynników (takich jak miejsce zamieszkania, wiek i wykształcenie rodziców) na sposób udzielania odpowiedzi.
Tabela 31. zawiera zestawienie wyników dotyczących odpowiedzi na pytanie: W którym
miejscu Chocianowa chciał(a)byś najbardziej mieszkać? Dlaczego? Okazuje się, że ponad ¼
ankietowanych jest zadowolona z miejsca, w którym obecnie mieszka i nie chce w tej kwestii
dokonywać żadnych zmian. Z kolei ponad 40% respondentów wyraziła możliwość zamieszkania w innej części Chocianowa. 17% badanych uczniów stwierdziło, że w ogóle nie chce
mieszkać w tym mieście, a 15% uczniów nie odpowiedziało na to pytanie.
Tabela 31. Zestawienie wyników dotyczących preferencji mieszkaniowych ankietowanych.
I CZĘŚĆ: W którym miejscu Chocianowa chciał(a)byś najbardziej mieszkać? Dlaczego?

Ilość wskazań

%

Dobrze mi tam, gdzie mieszkam i nie chciał(a)bym zmieniać miejsca zamieszkania.

71

26

W ogóle nie chciał(a)bym mieszkać w Chocianowie.

46

17

W Chocianowie mógł(a)bym zamieszkać na ul…..

112

42

Nie wiem (brak odpowiedzi).

40

15

[Źródło: Opracowanie własne.]

Tabela 32. pokazuje, w jaki sposób uczniowie odpowiadali na pytanie: W którym miejscu
Chocianowa nie chciał(a)byś nigdy zamieszkać? Wyniki, jakie uzyskano zostały podzielone
na 3 rodzaje odpowiedzi. Pierwszy z nich wyrażał całkowitą niechęć do mieszkania w tym
mieście- w ten sposób odpowiedziało 11% badanych. Ponad 70% ankietowanych wskazało
miejsca, które według nich są najgorsze pod względem zamieszkania. Prawie 1/5 uczniów nie
odpowiedziała na to pytanie.
Tabela 32. Zestawienie wyników dotyczących preferencji mieszkaniowych ankietowanych.
II CZĘŚĆ: W którym miejscu Chocianowa nie chciał(a)byś nigdy zamieszkać? Dlaczego?

Ilość wskazań

%

W ogóle nie chciał(a)bym mieszkać w Chocianowie.

28

11

Na pewno nie chciał(a)bym mieszkać w Chocianowie na ul…..

186

71

Nie wiem (brak odpowiedzi).

47

18

[Źródło: Opracowanie własne.]

85 | S t r o n a

PERCEPCJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
CHOCIANOWA Iwona Płatek
Kolejna tabela zawiera zestawienie części miasta (wraz z argumentacją wyboru), które ankietowani określili jako najbardziej atrakcyjne pod kątem funkcji mieszkaniowej.
Tabela 33. Miejsca oceniane jako najbardziej atrakcyjne pod względem preferencji mieszkaniowych.
„W Chocianowie mógłbym (mogłabym) zamieszkać…..”

ilość wskazań

%

na osiedlu "Zacisze"

25

22

na ul. Wesołej

17

15

w pobliżu rynku

10

9

na ul. Sportowej

10

9

na ul. Odrodzenia

6

5

Najczęściej wskazywane uzasadnienie:
…ponieważ jest tam cisza i spokój;
…bo jest tam spokojnie;
…ponieważ jest tam spokojnie i cicho ;
…bo jest blisko do boiska i placu zabaw;
…ponieważ mam tam blisko znajomych;
…bo to najbardziej zadbana część miasta;
…bo to ciche i spokojne miejsce;
…bo jest tam miła atmosfera;
…bo mieszka tam dużo moich znajomych;
…bo podobają mi się tam domy, a mieszkańcy mają
małe, ale przyjemne podwórka;
…bo to spokojne osiedle;
…bo są tam mili sąsiedzi, jest cicho i jest dużo
sklepów w pobliżu;
…bo mieszkają tam moi znajomi;
…bo w pobliżu jest las;
…bo jest najlepsze;
…bo tam mieszka najwięcej moich kolegów;
…bo są tam duże podwórka, ładna zabudowa
i boiska;
…bo jest blisko do lasu;
…bo tam mi się podoba najbardziej.
…bo jest blisko do boiska i placu zabaw;
…ponieważ jest tam przyjazna atmosfera;
…ponieważ jest blisko do lasów i stawów;
…bo mam tam rodzinę i jest tam fajne towarzystwo;
…bo jest tam ładnie i mam tam dużo kumpli;
…bo mieszkają tam moi znajomi;
…bo jest tam ładnie;
…ponieważ wszystkich tam znam;
…bo mam blisko do szkoły i kolegów;
…bo szkoła jest blisko;
…ponieważ jest tam dużo miejsca do zabawy;
…bo mam tam dużo znajomych;
…bo miałbym blisko do szkoły i do moich przyjaciół.
…bo jest blisko do kościoła, do kolegów i koleżanek i
do Biedronki;
…bo jest to centrum miasta;
…bo jest blisko do dworca PKS;
…bo jest tam dużo sklepów i instytucji i jest to geograficzny środek miasta;
…bo miałabym blisko do parku, szkoły i do kolegów;
…bo tam zawsze się coś dzieje;
…bo jest tam dużo ludzi;
…ponieważ jest tam dużo sklepów;
…bo jest tam ładnie i jest blisko do kościoła;
…bo miałabym blisko do Gimnazjum i do moich
kolegów i koleżanek.
…bo mam tam dużo znajomych;
…ponieważ miałbym blisko do szkoły;
…bo jest najbliżej do szkoły;
…bo jest blisko do stadionu i szkoły i jest to miłe
otoczenie;
…bo z tego osiedla wszędzie jest blisko;
…bo jest blisko do stadionu;
…bo bardzo mi się tam podoba;
…bo mam tam dużo kumpli;
…bo mam tam dużo kolegów i koleżanek.
…bo jest tam cisza i spokój;
…bo jest blisko do lasu;
…bo moja dziewczyna tam mieszka;
…bo jest tam bezpiecznie;
…bo to spokojna okolica.
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…bo jest blisko do rynku, parku i boiska;
…bo jest to piękna i zielona okolica;
…ponieważ jest tam cisza i spokój.
…bo jest tam cisza i spokój;
…bo jest tam styczność z naturą;
…bo dobrze się czuję w miejscach, gdzie jest dużo
zieleni.
…bo w tym miejscu jest cisza i spokój;
…ponieważ są tam piękne domki oraz cisza i bezpieczeństwo;
…bo jest tam spokojnie;
…bo jest tam dużo zieleni.
…bo mam tam dużo znajomych i chłopaka;
…bo jest tam cisza, spokój i mili sąsiedzi;
…bo jest blisko boiska;
…bo mam tam dużo kolegów.
…bo jest tam cisza i spokój i jest to idealne miejsce
do zamieszkania;
…ponieważ jest to spokojne miejsce;
…bo mam tam blisko kolegów.
…bo jest tam dużo zieleni i można tam spokoju
odpocząć i zrelaksować się;
…bo jest to dobre miejsce, żeby odpocząć.

na ul. Kasztanowej

5

5

koło lasu

5

5

w pobliżu parku (ul. Parkowa)

5

5

na ul. Żymierskiego

4

4

na ul. Spacerowej

3

3

na ul. Górniczej

2

2

na ul. Armii Krajowej

2

2

brak

na ul. Świerkowej

2

2

na ul. Bolka I Świdnickiego

2

2

…ponieważ jest tam cisza i spokój.
…bo mieszka tam mój dobry kolega;
…bo mam tam wielu znajomych.

koło stadionu

2

2

…bo lubię grać w piłkę nożną.

na ul. Kościuszki

2

2

…bo kocham tą ulicę, to mój styl życia.

na osiedlu z domkami jednorodzinnymi

1

1

brak

w okolicy pałacu

1

1

brak

koło kolegi

1

1

brak

na ul. Głogowskiej

1

1

…bo tam jest najlepiej.

koło cegielni

1

1

…bo jest blisko do lasu.

na ul. Akacjowej

1

1

…ponieważ jest to miłe otoczenie.

na ul. Sosnowej

1

1

…ponieważ chciałbym mieszkać w domku jednorodzinnym i jest tam las.

na ul. Krótkiej

1

1

brak

112

100

suma

[Źródło: Opracowanie własne.]

Rysunek 11. przedstawia 8 miejsc najczęściej pojawiających się w odpowiedziach na pytanie: W którym miejscu Chocianowa chciał(a)byś najbardziej zamieszkać? Każe z nich uzyskało ponad 5% wskazań i są to: osiedle Zacisze (1), ul. Wesoła (2), okolice rynku (3),
ul. Sportowa (4), ul. Odrodzenia (5), ul. Kasztanowa (6), okolice lasu (7) oraz ul. Parkowa
(8).
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Rysunek 11. Miejsca oceniane jako najbardziej atrakcyjne pod względem preferencji mieszkaniowych.
[Źródło: Opracowanie własne.]

Z kolei Tabela 34. zawiera zestawienie tych części miasta (wraz z argumentacją wyboru),
które ankietowani określili jako najmniej atrakcyjne pod kątem funkcji mieszkaniowej.
Tabela 34. Miejsca oceniane jako najmniej atrakcyjne pod względem preferencji mieszkaniowych.
„Na pewno nie chciałbym mieszkać w Chocianowie …..”

na ul. Kościuszki

ilość
wskazań

42

%

23

Najczęściej wskazywane uzasadnienie
…ponieważ bałabym się tam mieszkać (patologie);
…ponieważ tam nie ma spokoju;
…bo jest tam brzydko;
…bo jest tam niespokojnie;
…ponieważ jest tam wysoki poziom patologii społecznych;
…bo jest tam niebezpiecznie;
…bo przebywa tam wielu wandali;
…bo jest tam strasznie;
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…ponieważ jest tam brudno;
…bo są tam kłótnie, a ostatnio miało tam miejsce zabójstwo;
…bo ta ulica wygląda jak getto;
…bo tam śmierdzi;
…bo jest tam syf i złe towarzystwo;
…bo są tam niemili sąsiedzi, patologie i złe drogi;
…bo ta okolica nie wydaje się miła i sympatyczna;
…bo mieszkają tam niebezpieczni ludzie;
…bo jest tam duże zanieczyszczenie;
…bo tam wszyscy palą i przeklinają- fatalna atmosfera.
...ponieważ jest tam brudno i panuje tam patologia społeczna;
…bo jest tam patologia na wysoką miarę;
…bo jest tam brudno i panują tam patologie społeczne;
…bo jest tam niemiłe i patologiczne towarzystwo;
…bo panuje tam nieład;
…ponieważ są tam patologie społeczne i niemili sąsiedzi;
…bo to miejsce ma zły prestiż;
…bo zabudowa jest tam w fatalnym stanie;
…bo jest tam brzydko;
…bo są tam patologie.
…bo jest tam dużo patologii społecznych;
…bo jest tam niebezpiecznie;
…bo tam śmierdzi;
…bo miałabym za daleko do szkoły średniej;
…bo w tej okolicy nie mieszkają moi najlepsi przyjaciele;
…bo mam tam dużo wrogów;
…bo jest blisko moja szkoła;
…bo jest daleko od szkoły i rynku;
…ponieważ codziennie widziałbym szkołę;
…bo mam tam mało rówieśników;
…bo jest tam szkoła.
…ponieważ jest tam zbyt głośno;
…bo są tam patologie społeczne;
…bo jest niebezpiecznie;
…bo jest tam zbyt głośno i nie ma spokoju;
…z powodu patologii społecznych;
…bo jest tam za duży hałas;
…bo mieszka tam dużo rodzin patologicznych;
…bo jest tam za duży ruch;
…bo czułabym się tam niebezpiecznie;
…bo koło sklepu Eko jest patologia społeczna.
…bo jest daleko do centrum;
…bo młodzież za dużo cwaniak uje;
…bo jest daleko do poczty;
…bo mi się tam nie podoba;
…bo jest tam zbyt spokojnie;
…ponieważ jest tam złe towarzystwo;
…bo jest tam niebezpiecznie;
…bo wszystkie usługi dostępne w Chocianowie są daleko od tego miejsca;
…bo jest tam brzydko i wszędzie daleko;
…ponieważ nie mam tam kolegów;
…bo jest za daleko od szkoły;
…bo jest daleko do koleżanek i do szkoły;
…bo jest daleko do rynku i do kolegów/ koleżanek;
…bo jest tam ciemno w nocy.
…bo jest tam największa patologia;
…ponieważ jest tam brudno i niebezpiecznie;
…bo jest tam brzydko;
…bo piją tam alkohol;
…bo jest za daleko do szkoły.
…bo nie podoba mi się ta okolica;
…bo jest tam brudno i niebezpiecznie;
…ponieważ jest tam brudno i śmierdzi.
…bo jest tam niebezpiecznie;
…bo są tam patologie społeczne;
…ponieważ są tam niemili sąsiedzi;
…bo są tam złe warunki mieszkaniowe;
…ponieważ jest tam zbyt głośno przez autobusy;
…ponieważ jest to ulica zaniedbana i jest tam mało sklepów.

na ul. Zaułek Fabryczny

26

13

na ul. Wesołej

20

11

na rynku

17

9

na osiedlu "Zacisze"

14

8

na ul. Sportowej

11

6

na ul. Fabrycznej

10

5

na ul. Kolejowej

9

5

na ul. Lipowej

4

2

…ponieważ mieszkają tam alkoholicy.

koło PKS-u

4

2

…bonie podoba mi się ta okolica.

na ul. Krótkiej

3

2

…bo jest tam nudno i nie ma co robić.
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w pobliżu CHOK

2

1

brak

koło stadionu

2

1

brak

w pobliżu CHOFUM

2

1

…bo powietrze jest tam zanieczyszczone.

w pobliżu szkoły

2

1

brak
…bo jest tam brzydko i niebezpiecznie;
…bo nie chciałbym mieszkać w tego rodzaju budynku.
…bo wszędzie jest daleko i dużo nieznajomych ludzi się tam kręci;
…bo jest daleko do szkoły i na boisko.

w blokach

2

1

na ul. Spacerowej

2

1

koło sklepu Netto

2

1

brak

na ul. Ogrodowej

2

1

…ponieważ są tam stare domy, nie ma oświetlenia i dobrych dróg
i znajduje się obok uliczki, na której śmierdzi;
…ponieważ jest tam stara zabudowa i jest tam mało miejsca.

na ul. Armii Krajowej

1

1

…bo jest tam mało atrakcji.

w okolicach ratusza

1

1

brak

na ul. Kolonialnej

1

1

brak

na ul. Głogowskiej

1

1

brak

w pobliżu komisariatu

1

1

…bo nie kocham policjantów.

na ul. Parkowej

1

1

…bo jest tam brudno.

koło cmentarza

1

1

…ponieważ jest daleko do centrum.

przy ruchliwych ulicach

1

1

…z powodu hałasu.

koło sklepu Biedronka

1

1

brak

w pobliżu lasu

1

1

brak

186

100

suma

[Źródło: Opracowanie własne.]

Analogicznie do poprzedniego rysunku, Rysunek 12. przedstawia 8 miejsc najczęściej pojawiających się w odpowiedziach na pytanie: W którym miejscu Chocianowa nie chciał(a)byś
nigdy zamieszkać? Każe z nich uzyskało ponad 5% wskazań i są to: ul. Kościuszki (9),
ul. Zaułek Fabryczny (10), ul. Wesoła (11), okolice rynku (12), osiedle Zacisze (13), ul. Sportowa (14), ul. Fabryczna (15) oraz ul. Kolejowa (16).
Przeprowadzone analizy pozwoliły nie tylko uzyskać odpowiedź na pytanie Które części
Chocianowa są dla młodych ludzi najbardziej/najmniej atrakcyjne pod względem wyboru
miejsca zamieszkania?, ale również pozwoliły określić czynniki, którymi kierowali się ankietowani dokonując swojego wyboru. Okazuje się, że miejsca najlepiej ocenione to takie, gdzie
przede wszystkim jest cisza i spokój, znajduje się dużo zieleni, są niedaleko od boiska, sklepów i domów kolegów/koleżanek oraz jest bezpiecznie. Natomiast obszary miasta najgorzej
ocenione najczęściej charakteryzują się tym, że są brudne, śmierdzące, patologiczne i niebezpieczne, głośne, przestarzałe, mało atrakcyjne, nudne, zbyt ruchliwe, mają niski prestiż…
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Rysunek 12. Miejsca oceniane jako najmniej atrakcyjne pod względem preferencji mieszkaniowych.
[Źródło: Opracowanie własne.]

Analiza danych zawartych w Tabelach 35. i 36. ma na celu określenie stosunku uczniów
zamiejscowych do możliwości zamieszkania w Chocianowie. Okazuje się, że 40 dojeżdżających respondentów (to ponad 15% ankietowanych) zadeklarowało niechęć do zamieszkania
w badanym mieście. Tabela 36. zawiera argumentację, którą podawali przy dokonywanym
wyborze.
Zebrane wyniki pozwalają stwierdzić, że istnieje duża różnica pomiędzy postrzeganiem
atrakcyjności badanej miejscowości przez młodych ludzi z Chocianowa oraz mieszkających
poza jego granicami. Władze miasta powinny zatem dążyć do zmiany wizerunku miasta wobec przyjezdnych, tak, aby poziom atrakcyjności Chocianowa był równie wysoki wśród
wszystkich osób przebywających na jego terenie.
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Tabela 35. Zestawienie wyników dotyczących preferencji mieszkaniowych ankietowanych wśród uczniów miejscowych i dojeżdżających.
„W ogóle nie chciałbym mieszkać w Chocianowie”

ilość wskazań

miejscowi

6

dojeżdżający

40

[Źródło: Opracowanie własne.]
Tabela 36. Zestawienie argumentacji uczniów spoza Chocianowa, wyrażających niechęć do zamieszkania w
badanym mieście.
„W ogóle nie chciałbym mieszkać w Chocianowie”
Ilość wskazań

Argumentacja

Najczęściej wskazywane uzasadnienie:
40
…bo to jest brzydkie i dołujące miejsce;
…bo ludzie są tu bardzo wulgarni i bez kultury;
…ponieważ nie znam Chocianowa;
…bo to dziura;
…ponieważ pleni się tu wandalizm;
…bo mieszkam w Polkowicach i nie chciałbym tego zmieniać z powodu przyzwyczajenia;
…bo dobrze mi w Lubinie;
…bo lubię swoje obecne miejsce zamieszkania;
…bo Chocianów jest do kitu;
…bo wolę moją wioskę;
...bo nie lubię miast i nie widzę siebie w mieście- wolę mieszkać na wsi;
…bo nie ma tu takiego miejsca, w którym mógłbym zamieszkać;
…bo nie
…bo mieszkam w Polkowicach.

[Źródło: Opracowanie własne.]

Tabele 37. i 38. zawierają zestawienia dotyczące preferencji mieszkaniowych wśród
uczniów poszczególnych szkół. Okazuje się, że najwięcej (prawie 40%) zadowolonych ze
swojego miejsca zamieszkania jest uczniów ze Szkoły Podstawowej. Z kolei, aż 30% najstarszych uczniów w ogóle nie chce mieszkać w Chocianowie. W tej samej szkole 35% ankietowanych wyraziło chęć zamieszkania w innej części miasta, w Gimnazjum było to 44%,
a w Szkole Podstawowej prawie 50%. Taki sam odsetek uczniów szkoły średniej i Gimnazjum (po 18%) nie udzielił odpowiedzi na pytanie: W którym miejscu Chocianowa
chciał(a)byś najbardziej zamieszkać?. W przypadku najmłodszych ankietowanych było to
zaledwie 8%.
Tabela 37. Zestawienie wyników dotyczących preferencji mieszkaniowych ankietowanych wśród uczniów poszczególnych szkół.
I CZĘŚĆ: W którym miejscu Chocianowa chciał(a)byś najbardziej mieszkać? Dlaczego?
Dobrze mi tam, gdzie mieszkam i nie chciał(a)bym nigdzie się przeprowadzać.
W ogóle nie chciał(a)bym mieszkać w Chocianowie.

Technikum
(%)

Gimnazjum
(%)

Szkoła Podstawowa (%)

17

23

39

29

15

4

W Chocianowie mógł(a)bym zamieszkać na ul…..

35

44

49

Nie wiem (brak odpowiedzi).

18

18

8

[Źródło: Opracowanie własne.]
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Również z Tabeli 38. wynika, że najlepszy stosunek do mieszkania w Chocianowie mają
najmłodsi uczestnicy badania (tylko 5% uczniów Szkoły Podstawowej wskazało, że w ogóle
nie chciałby mieszkać w Chocianowie), zaś najgorszy najstarsi ankietowani (15% z nich na
pytanie: W którym miejscu Chocianowa nie chciał(a)byś nigdy zamieszkać? odpowiedziało,
że w ogóle nie myśli o mieszkaniu w tym mieście). Z kolei najmłodsi najczęściej wskazywali,
te części miasta, które są najgorsze pod kątem funkcji mieszkaniowej (81%), a najstarsi najrzadziej (60%). Oni też najrzadziej udzielali odpowiedzi na to pytanie.
Można więc wnioskować, że wiek ma wpływ na kształtowanie się preferencji mieszkaniowych ankietowanych. Okazuje się, że im starsi uczniowie, tym są mniej chętni do zamieszkania w Chocianowie, ale jednocześnie rzadziej argumentują swoje decyzje ( na co wpływ może
mieć również sposób przeprowadzenia ankiety inny dla Zespołu Szkół oraz dla Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej- opisany w podrozdziale odnoszącym się do metodyki pracy).
Tabela 38. Zestawienie wyników dotyczących preferencji mieszkaniowych ankietowanych wśród uczniów poszczególnych szkół.
II CZĘŚĆ: W którym miejscu Chocianowa nie chciałbyś nigdy
zamieszkać? Dlaczego?

Technikum
(%)

Gimnazjum
(%)

Szkoła Podstawowa (%)

W ogóle nie chciał(a)bym mieszkać w Chocianowie.

15

11

5

Na pewno nie chciał(a)bym mieszkać w Chocianowie na ul…..

60

76

81

Nie wiem (brak odpowiedzi).

25

13

14

[Źródło: Opracowanie własne.]

Ostatnia analiza odnosząca się do preferencji mieszkaniowych chocianowskich uczniów
dotyczy wpływu wykształcenia rodziców na rodzaj udzielanej odpowiedzi (dokonano analizy
odpowiedzi na pytanie: W którym miejscu Chocianowa chciał(a)byś najbardziej mieszkać?
Dlaczego?). Aby wyniki były porównywalne wzięto pod uwagę tylko tych uczniów, u których obydwoje rodziców ma wykształcenie wyższe lub średnie lub zawodowe. Okazuje się,
że wyniki są do siebie bardzo zbliżone. Najwięcej odpowiedzi z merytoryczną argumentacją
udzielili uczniowie, których rodzice mają wykształcenie średnie (57%- jednak w przypadku
wykształcenia wyższego i średniego różnice były niewielkie). Najmniej odpowiedzi bez uzasadnienia podali ankietowani, których rodzice maja wykształcenie wyższe (27%). Jednak oni
najczęściej także w ogóle nie udzielali odpowiedzi. Należy więc wnioskować, że w tym przypadku wykształcenie rodziców nie ma większego wpływu na kształtowanie świadomości
przestrzennej uczniów i sposób udzielania odpowiedzi na zagadnienia związane z percepcją
przestrzeni.
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100%
90%

18

12

15

80%
70%

27

31

31

60%

brak odpowiedzi

50%

odpowiedź bez argumentacji

40%

odpowiedź z argumentacją

30%

55

57

54

20%
10%
0%
wyższe

średnie

zawodowe

Wykres 18. Wpływ wykształcenia rodziców na rodzaj udzielanej odpowiedzi.
[Źródło: Opracowanie własne.]

3.2.7. ZMIANY DOTYCZĄCE PRZESTRZENI
PRZE
CHOCIANOWA
Kolejnym zadaniem ankietowanych było wskazanie 5 z 18 możliwych
możliwych odpowiedzi na pyp
tanie: Co chciał(a)byśś zmienić
zmieni w przestrzeni Chocianowa, gdybyśś miał(a) taką
tak możliwość?
Przeprowadzone analizy pozwolą
pozwol dowiedzieć się,, jakich zmian w przestrzeni miasta oczekują
oczekuj
młodzi ludzie oraz w jaki sposób na otrzymane wyniki wpłynął
wpłynął wiek ankietowanych oraz
płeć.
Jak wynika z Wykresu 19.
19 najwięcej (75%) badanych chciałoby, aby w Chocianowie pop
wstało kino.. Ponad połowa (54%) opowiedziała się za otworzeniem kawiarni lub restauracji
restauracj
(co ciekawe,, w pytaniu odnoszącym
odnosz
się do braków funkcjonalnych i infrastrukturalnych
w podrozdziale 3.2.4. na kawiarnię
kawiarni wskazało tylko 24% uczniów). Około 40% respondentów,
uważa, żee miastu potrzebne są
s nowe supermarkety i boiska sportowe, 30% ankietowanych
twierdzi, że należyy wybudować
wybudowa więcej dróg.
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80

75

70
60

54

50

39

38

40

30

30
20
10
0

odsetek wskazań

Wykres 19. Najczęściej
ciej wskazywane zmiany dotyczące
dotycz
przestrzeni Chocianowa.
[Źródło: Opracowanie własne.]

Jak wynika
ynika z zestawień zawartych w Tabeli 39. uczniowie wszystkich szkół najczęściej
najcz
wskazywali na potrzebęę wybudowania w Chocianowie kina (wśród
(wśród nich najwyższe
najwy
odsetek
wskazań wystąpił
pił u najmłodszych uczestników badaniabadania aż 87%, najniższy
najniż
wśród najstarszych- 61%). Dalej, uczniowie Zespołu Szkół i Technikum otworzyliby kawiarnię
kawiarni lub restaurację (55% i 62%), a uczniowie Szkoły Podstawowej wybudowaliby nowe boisko sportowe.
spo
Ponadto wśród
ród priorytetów odnoszących
odnosz
się do zmian w przestrzeni miasta znalazły się:
si dla
uczniów Zespół Szkół- budowa nowych dróg, boisk sportowych i supermarketów, dla
uczniów Gimnazjum- budowa nowego hotelu lub pensjonatu, supermarketu i domów jednojedn
rodzinnych, a dla uczniów Szkoły PodstawowejPodstawowej budowa supermarketów, kawiarni lub rer
stauracji oraz domów jednorodzinnych.
Przeprowadzona analiza wykazuje wiec, że potrzeby odnoszące
ą sięę do zmian w przestrzeni
Chocianowa w poszczególnych kategoriach wiekowych są
s do siebie podobne, lecz różnią
ró
się
między sobą hierarchiąą (odsetkiem wskazań).
wskaza
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Tabela 39. Najczęściej wskazywane zmiany dotyczące przestrzeni Chocianowa wśród uczniów poszczególnych
szkół.
L.p.

Technikum

%

Gimnazjum

%

Szkoła Podstawowa

%

1

tworzył(a)bym kino
otworzył(a)bym kawiarnię lub restaurację
wybudował(a)bym
więcej dróg
wybudował(a)bym
nowe boiska sportowe
wybudowa(ł)bym
więcej supermarketów

61

otworzył(a)bym kino
otworzył(a)bym kawiarnię lub restaurację
wybudował(a)bym nowy
hotel lub pensjonat
wybudował(a)bym więcej
supermarketów
wybudował(a)bym więcej
domów jednorodzinnych

78

otworzył(a)bym kino
wybudował(a)bym nowe
boiska sportowe
wybudował(a)bym więcej
supermarketów
otworzył(a)bym kawiarnię
lub restaurację
wybudował(a)bym więcej
domów jednorodzinnych

87

2
3
4
5

55
35
34
33

62
37
35
34

49
45
44
31

[Źródło: Opracowanie własne.]

Zestawienie wyników zawartych w Tabeli 40. pozwala porównać różnice pomiędzy wyborem dotyczącym zmian w przestrzeni Chocianowa wśród chłopców i dziewcząt. Okazuje się,
że dla obu płci priorytetem byłoby otworzenie kina oraz restauracji lub kawiarni. Chłopcy
wybudowaliby również więcej supermarketów i dróg oraz zlikwidowaliby targowisko miejskie. Z kolei dziewczyny chciałyby, aby wybudowano nowy hotel lub pensjonat, boisko sportowe oraz postawiono nowe place zabaw. A zatem należy stwierdzić, że również i płeć wpływa na sposób postrzegania przestrzeni, w której się na co dzień funkcjonuje.
Tabela 40. Najczęściej wskazywane zmiany dotyczące przestrzeni Chocianowa wśród chłopców i dziewcząt.
L.p.

Chłopcy

%

Dziewczyny

%

1

otworzyłbym kino

71

otworzyłabym kino

79

2

otworzyłbym kawiarnię lub restaurację

44

65

3

wybudowałbym więcej supermarketów

41

4

wybudowałbym więcej dróg

37

otworzyłabym kawiarnię lub restaurację
wybudowałabym nowy hotel lub pensjonat
wybudowałabym nowe boisko sportowe

5

zlikwidowałbym targowisko

33

wybudowałabym nowe place zabaw

34

37
36

[Źródło: Opracowanie własne.]

W polu ankiety Inne (jakie?)…uczniowie wpisali w sumie 30 pozycji, wśród których najczęściej pojawiało się: otworzenie dyskoteki lub basenu, budowa chodników, posadzenie lasów, remont zabytków, likwidacja wiaty w pobliżu osiedla „Odrodzenia”, remont stadionu
miejskiego, budowa toru motocrossowego, powiększenie parku, budowa skateparku, otworzenie galerii handlowej, remont boiska w parku oraz budowa nowych bezpiecznych ścieżek
rowerowych.

96 | S t r o n a

PERCEPCJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
CHOCIANOWA Iwona Płatek
3.2.8. OCENA 9 WYBRANYCH PROBLEMÓW W PRZESTRZENI MIASTA
Ostatnia cześć ankiety dotyczyła 9 problemów przestrzennych Chocianowa przedstawionych na fotografiach. Do każdej z nich przypisanych było 5 odpowiedzi. Półotwarta konstrukcja niektórych odpowiedzi miała umożliwić uczniom wyrażenie własnych pomysłów na
rozwiązanie danego problemu (np. poprzez rozwinięcie myśli To miejsce jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić np.…. albo To miejsce jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko….). Jak to już zostało zasygnalizowane w metodyce badań, ankiety zostały rozdane we wszystkich szkołach w dwóch wersjach- ze zdjęciami kolorowymi oraz w odcieniach
szarości (w proporcji 51% do 49%). Ten zabieg miał na celu zbadanie wpływu koloru fotografii na odbiór badanej przestrzeni. Wyniki analiz (przede wszystkim ze względu na swoją
objętość) zostaną przedstawione w sposób ogólny, bez uwzględniania wieku ankietowanych
(rodzaju uczęszczanej szkoły), płci, miejsca zamieszkania, wykształcenia rodziców i innych
czynników, mogących mieć wpływ na sposób odbioru przestrzeni omawianego miasta.
Pierwszym problemem przestrzennym, którego oceny mieli dokonać uczniowie było miejsce przedstawione na Fotografii 46., czyli sklep spożywczy (supermarket) oraz pasmanterię
znajdujące się w pobliżu zabytkowych kamienic na chocianowskim rynku. Najwięcej, bo 30%
ankietowanych odpowiedziało, że nie ma zdania na temat tego miejsca. 22% stwierdziło, że
jest ono ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać, natomiast porównywalna liczba uczniów
(20%) uznała to miejsce za brzydkie, w którym jakiekolwiek zmiany są niemożliwe. 15%
respondentów zaznaczyło odpowiedź To miejsce jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś
poprawić, np.….Wśród odpowiedzi pojawiały się następujące wskazania: zlikwidować sklep,
wprowadzić więcej zielni, poprawić infrastrukturę, odnowić całą ulicę, pomalować, postawić
stojaki na rowery, bardziej zadbać o porządek, rozbudować sklep EKO i przenieść pasmanterię w inne miejsce, zadbać o czystość i bezpieczeństwo, zmienić architekturę marketu, odnowić sklep, przebudować oraz wyremontować sklep i kamienice. 12% uczniów stwierdziło, że
To miejsce jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko…I tu pojawiały się następujące odpowiedzi: zmienić lokalizację supermarketu, dofinansować to miejsce, żeby podniósł się jego
prestiż i lepiej prezentowało się na tle innych części miasta, dokonać solidnej renowacji tego
miejsca, zadbać o czystość na ulicy i wyremontować budynki, odnowić zewnętrzną część sklepu i postawić kwietniki, pomalować sklep EKO na innych kolor, wyremontować sklepy.

97 | S t r o n a

PERCEPCJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
CHOCIANOWA Iwona Płatek
Tabela 41. Zestawienie ocen dotyczących Fotografii 46.
To miejsce jest…
…bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
…ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.………………………………………….................................................
......………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
… zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko ………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
…po prostu brzydkie i nie da się tego już zmienić.
Fotografia 46. Ulica Kościuszki (sklep EKO
i kamienice w rynku).
[Źródło: zdjęcie autorskie.]

Brak odpowiedzi

%
22

15

30
12

20

1

[Źródło: Opracowanie własne.]

Kolejnym problemem w przestrzeni Chocianowa (Tabela 42.), nad którym zastanawiała się
grupa ankietowanych jest miejsce przedstawione na Fotografii 47., czyli dworzec PKS. Zaledwie 3% ankietowanych stwierdziło, że jest on ładny i nie trzeba w nim nic zmieniać, a ponad
40%, że jest brzydki i nie da się już tego zmienić. 8% uczniów nie miało zdania na temat tego
miejsca. Tyle samo stwierdziło, że przystanek jest ładny, ale można by w nim coś jeszcze
poprawić, np. wyremontować, naprawić dach, wstawić ładniejsze ławki, pomalować i odnowić, powiększyć, odnowić okolice, odmalować ściany, posprzątać. 36% respondentów zaznaczyło odpowiedź, że miejsce to jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko…- i tu padały
następujące sugestie: wybudować nowy dworzec, zmodernizować infrastrukturę, wstawić nowe śmietniki i ławki, poprawić stan nawierzchni, zwiększyć ilość połączeń komunikacyjnych
do Polkowic, pomalować, przebudować, stworzyć nową poczekalnię, zmienić miejsce lokalizacji, powiększyć, posprzątać, zrobić więcej miejsc siedzących, wstawić ściany z okiennicami,
zapewnić odpowiednie służby sprzątające, wyburzyć obiekt i postawić całkiem nowy, dodać
aktualny rozkład autokarów i busów, postawić przystanek z prawdziwego drewna, zbudować
taki przystanek, który będzie chronił przed wiatrem, deszczem i śniegiem, poprawić stan zajazdu dla autobusów, postawić kilka ławek i lamp, zamalować popisane sprayem ściany i postawić ławki dla oczekujących na autobus, postawić tablice na ogłoszenia, dodać więcej zieli
i zrobić coś, żeby tam tak strasznie nie śmierdziało, zbudować nowy dach, wstawić toalety
i odgrodzić miejsce postoju autobusów, zamalować wulgarne napisy, załatać dziury, dodać
kwietniki, postawić parking dla busów.
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Tabela 42. Zestawienie ocen dotyczących Fotografii 47.
To miejsce jest…
…bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
…jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.…………………………………………....................................................
...……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
…jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko……………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Fotografia 47. Dworzec PKS na ul. Kolejowej.
[Źródło: zdjęcie autorskie.]
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[Źródło: Opracowanie własne.]

W Tabeli 43. znajdują się wyniki dotyczące oceny kolejnego problemu w przestrzeni Chocianowa, czyli „dzikiego” boiska do piłki nożnej znajdującego się w zabytkowym parku miejskim. Prawie ¼ badanych stwierdziła, że nie ma zdania na temat tego miejsca. Tylko 4% ankietowanych określiło je jako ładne i nie wymagające żadnych zmian, a 35% że jest brzydkie
i nie da się tego zmienić. 11% uczniów odpowiedziało, że jest ładne, ale można by w nim
jeszcze coś poprawić, np.…odnowić, postawić nowe bramki, zadbać o granicę boiska, ławki
i trybuny, wstawić siatkę na bramkach, tak aby nie trzeba było ciągle biegać za piłką, unowocześnić sprzęt oraz nawierzchnię, oświetlić je, pozbierać śmieci, wstawić sztuczną trawę, rozbudować i wstawić kosze do gry w koszykówkę, zrobić wysokie ogrodzenie boiska, tak aby
wylatująca piłka nie zrobiła nikomu krzywdy, zasiać trawę, bo na piasku nie da się grać. Aż
22% badanych zaznaczyło odpowiedź, że przedstawione na fotografii miejsce jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko…Wśród odpowiedzi najczęściej pojawiały się następujące
sugestie: naprawić, zmodernizować sprzęt, ogrodzić, stworzyć warunki do uprawiania innych
sportów, posiać murawę, powiększyć boisko, całkowicie wyremontować, systematycznie pielęgnować obiekt, wstawić ławki dla oglądających mecze, przekształcić boisko w kompleks
sportowy, wyłożyć kort, wyrównać nawierzchnię boiska, ulepszyć, postawić kilka śmietników,
wyczyścić, bo jest tak brudno, że nie da się grać, zrobić trybuny, regularnie kosić trawę, kupić
nowe siatki, zaznaczyć dokładne granice boiska, wyrównać powierzchnię.
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Tabela 43. Zestawienie ocen dotyczących Fotografii 48.
To miejsce jest…
…bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
…jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.…………………………………………....................................................
...……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
…jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko……………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Fotografia 48. Boisko do piki nożnej w parku.
[Źródło: zdjęcie autorskie.]
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[Źródło: Opracowanie własne.]

Kolejne poddane ocenie miejsce to ruiny budynku w pobliżu parku, czyli dawna oficyna
pałacowa (Tabela 44). 8% uczniów stwierdziło, że jest ona ładna i nie trzeba w niej nic zmieniać, 1/5 badanych nie miała na jej temat zdania, a prawie 40% oceniło ją jako brzydką i nienadającą się do zmian. 8% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź, że omawiane miejsce jest
ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić, np. odremontować i zrobić muzeum, poprawić stan, zabezpieczyć, przeprowadzić generalny remont, odnowić wejście do środka, odrestaurować, zrobić chodniki i ogrodzenie, pomalować, posadzić więcej drzew, zachować przed
zburzeniem. Aż 23% uczniów stwierdziło, że budynek jest zaniedbany, ale ciekawy, wystarczy tylko…Wśród sugestii mających pomóc temu miejscu znalazły się następujące przykłady:
odnowić ruiny, przeprowadzić gruntowny remont, wykosić niepotrzebne drzewa i odnowić
chodniki znajdujące się w pobliżu (reszty nie należy zmieniać, ponieważ zabytek ma odzwierciedlać swoją historię), posadzić więcej zieleni, odtworzyć budynek, otworzyć tam dyskotekę
lub restaurację, naprawić dziury w drogach, zrobić nową elewację i remont w środku, odświeżyć budynek i poprzycinać drzewa, zdobyć duży nakład finansowy na remont, stworzyć
z niego miejsce dostępne dla turystów, odświeżyć, pomalować ruiny innych zabytkowych budynków w pobliżu parku i pałacu, postawić całkiem nowy obiekt, dokonać kompletnej renowacji budynku, odrestaurować go.
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Tabela 44. Zestawienie ocen dotyczących Fotografii 49.
To miejsce jest…
…bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
…jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.…………………………………………....................................................
...……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
…jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko……………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Fotografia 49. Ruiny budynku w pobliżu parku i pałacu przy ul. Dominialnej.
[Źródło: zdjęcie autorskie.]
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[Źródło: Opracowanie własne.]

Następnym poddanym analizie miejscem są bloki na ul. Fabrycznej wraz z piekarnią (biały
blaszany budynek) oraz nieczynnym kioskiem (Tabela 45). Okazje się, że prawie ¼ badanych
stwierdziła, że miejsce to jest na tyle ładne, że nie trzeba w nim nic zmieniać i, co ciekawe,
prawie tyle samo (25%), że jest po prostu brzydkie i nie da się już tego zmienić. Około 30%
ankietowanych nie miała zdania na temat tego miejsca. 12% uczniów zaznaczyła odpowiedź,
że to miejsce jest ładne, ale można by w nim coś poprawić i podała następujące kierunki tych
zmian: wprowadzić więcej zieleni, wybudować dodatkowe parkingi, stworzyć place zabaw dla
dzieci, zlikwidować stary kiosk, zamontować ogrodzenie, dbać o czystość, usunąć bezużyteczny kiosk, naprawić drogi i chodniki, wyremontować bloki, pomalować kiosk na inny kolor niż
zielony, wyburzyć dwa bezużyteczne sklepy, posprzątać, pomalować bloki, wprowadzić przystanek komunikacji PKS, wyremontować asfalt na drodze, zlikwidować te budynki, które są
niewykorzystywane, zrobić nową drogę. W podobny sposób myśli 7% badanych, dla których
omawiane miejsce jest zaniedbane, ale ciekawe. Według nich należy: pomalować bloki, odnowić okolicę, zasadzić więcej zieleni, wyremontować wszystkie bloki, usunąć zielony kiosk,
odnowić chodniki, naprawić drogę, unowocześnić sklepy, postawić nowy kiosk, posprzątać.
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Tabela 45. Zestawienie ocen dotyczących Fotografii 50.
To miejsce jest…
…bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
…jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.…………………………………………....................................................
...……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
…jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko……………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Fotografia 50. Bloki na ul. Fabrycznej.
[Źródło: zdjęcie autorskie.]
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Uczniowie mieli również okazje wypowiedzieć się na temat blokowiska oraz podwórka
znajdujących się na ul. Sportowej (Fotografia 51.). Tabela 46. zawiera zestawienie wskazań
(w %) na poszczególne odpowiedzi odnoszące się do tego miejsca. Okazuje się, że najwięcej
(prawie 40%) badanych nie ma zdania na ten temat. 15% twierdzi, że miejsce to jest bardzo
ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać, zdecydowanie więcej (24%), że jest po prostu brzydkie
i nie ma sensu dokonywać w nim jakichkolwiek zmian. 1/10 ankietowanych zaznaczyła, że ta
przestrzeń jest ładna, ale można by w niej coś jeszcze poprawić. W związku z tym podawali
następujące przykłady działań: zrobić remont garaży, wprowadzić więcej zieleni, wybudować
place zabaw, stworzyć większy parking, odbudować drogi, zmienić kolory budynków, odremontować, posadzić więcej drzew, postawić ławki, odmalować bloki, wybudować specjalny
tor dla rolkarzy, położyć nowy asfalt. Z kolei ci, którzy zaznaczyli odpowiedź, że miejsce to
jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko…sugerowali, że należy: odświeżyć bloki i trawnik, poprawić stan podwórka, zazielenić podwórko i stworzyć plac zabaw, zadbać o czystość,
nie zaśmiecać garaży i odgrodzić je od reszty podwórka, wybudować kwietniki, zamontować
ławki, zorganizować plac sportowy, posadzić krzaki i kwiatki, odmalować garaże i wstawić
ładne kosze na śmieci, wybudować boisko do siatkówki, odremontować drogi i chodniki.
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Tabela 46. Zestawienie ocen dotyczących Fotografii 51.
To miejsce jest…
…bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
…jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.…………………………………………....................................................
...……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
…jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko……………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Fotografia 51. Podwórko na ul. Sportowej.
[Źródło: zdjęcie autorskie.]
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Targowisko miejskie przedstawione na Fotografii 52. również stanowi problem w przestrzeni Chocianowa. W związku z tym uczniowie zostali poproszeni o ocenę tego miejsca,
a wyniki tej oceny znajdują się w Tabeli 47. Okazuje się, że prawie połowa ankietowanych
uważa, że to miejsce jest brzydkie i nie da się tego już zmienić. Tylko 5% uczniów stwierdziło, że jest ono ładne, a ponad 1/5 nie miała zdania na ten temat. 7% badanych wskazało odpowiedź, że targowisko w Chocianowie jest ładne, ale można by w nim coś jeszcze poprawić,
np.…a 17%, że jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko…- w związku z tymi dwoma
ostatnimi odpowiedziami podawano następujące rozwiązania: odnowić, zrobić remont, przenieść w inne miejsce (np. na osiedle), zburzyć mury, odbudować je i powiększyć, zmienić budynki i kolory, odnowić stanowiska, uporządkować plakaty i odnowić bramę wejściową, wyremontować otaczające mury, wybudować nowe boksy targowe i stworzyć lepszy podjazd,
wyremontować plac i budynki, które się na nim znajdują, unowocześnić, postawić w tym miejscu supermarket, pomalować główny mur, zmienić stan podłoża, odremontować i przykryć
dachem, powiększyć je i wstawić więcej sklepów, wstawić ławki, zmienić wystrój, upiększyć
je, wyremontować budki, odmalować, odnowić.
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Tabela 47. Zestawienie ocen dotyczących Fotografii 52.
To miejsce jest…
…bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
…jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.…………………………………………....................................................
...……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
…jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko……………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

%
5
7
22
17

…po prostu brzydkie i nie da się tego już zmienić.

47

Brak odpowiedzi

2

Fotografia 52. Targowisko na ul. 3 Maja.

[Źródło: zdjęcie autorskie.]
[Źródło: Opracowanie własne.]

Kolejnym miejscem poddanym ocenie uczniów jest fragment ul. Kościuszki, na którym
znajduje się filia Biblioteki Miejskiej oraz Chocianowski Ośrodek Kultury (Fotografia 53.). ¼
badanych stwierdziła, że miejsce to jest ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać, a około 1/5, że
jest brzydkie i żadne zmiany mu nie pomogą. Podoba ilość ankietowanych (11% i 9%) zaznaczyła odpowiedzi: To miejsce jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić np.… oraz
To miejsce jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko…Wśród „zabiegów”, które miałby
mu pomóc znalazły się m.in.: wyremontować, pomalować, wstawić oświetlenie, zmienić wyposażenie CHOK-u, zmienić kolory budynków, umieścić ławki na ulicy, pomalować elewacje
budynków po przeciwnej stronie ulicy, wyremontować kino, częściej sprzątać chodnik, wymienić okna i drzwi, wyremontować toalety w ośrodku kultury, powiększyć ofertę edukacyjną
CHOK-u, wstawić nowe okna w bibliotece, odmalować ściany zewnętrzne, wstawić więcej
oświetlenia i zieleni, pomalować bloki znajdujące się na tej ulicy na normalny kolor, poprawić ogólny wygląd budynków, zmienić mieszkańców, bo jest tam wiele patologicznych rodzin,
wyremontować bibliotekę, przenieść bibliotekę w inne miejsce, bo stoi obok CHOK-u, wokół
którego jest dużo hałasu i to nie pozwala na czytanie książek w spokoju.
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Tabela 48. Zestawienie ocen dotyczących Fotografii 53.
To miejsce jest…
…bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
…jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.…………………………………………....................................................
...……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
…jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko……………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Fotografia 53. Biblioteka dla dorosłych
i CHOK na ul. Kościuszki.
[Źródło: zdjęcie autorskie.]

%
25
11
30
9

…po prostu brzydkie i nie da się tego już zmienić.

21

Brak odpowiedzi

4

[Źródło: Opracowanie własne.]

Ostatnim z konfliktów przestrzennych poruszonych w tym podrozdziale jest miejsce
przedstawione na Fotografii 54., czyli budynki mieszkalne na ul. Żymierskiego wybudowane
w dwóch różnych stylach architektonicznych (budynki ceglane z wielospadowym dachem
(na pierwszym palnie) oraz bloki „z wielkiej płyty” (drugi plan). Dokładnie ¼ badanych uznała je za bardzo ładne i nie wymagające żadnych zmian, a ponad 30% ankietowanych nie miała na ich temat zdania. Prawie 1/5 uczniów uznała, że miejsce to jest tak brzydkie, że nie da
się już tego zmienić. W sumie 22% respondentów stwierdziło, że da się określić zmiany, które
mogą wpłynąć na poprawę wizerunku omawianej przestrzeni (14% udzieliło odpowiedzi: To
miejsce jest ładne, ale można by w nim coś jeszcze poprawić np.…,a 8% odpowiedzi: To miejsce jest zaniedbane, ale ciekawe wystarczy tylko…). Wśród nich znalazły się następujące pomysły: w końcu wyremontować chodnik, zaprzestać wycinania co roku coraz większej ilości
drzew, wyremontować stare kamienice i postawić plac zabaw, poprawić jakość dróg, polepszyć oświetlenie, zmienić kolory budynków, odnowić dachy kamienic, wyłożyć nowy asfalt,
postawić kosze na śmieci, posadzić więcej zieleni, wymienić okna w kamienicach, odremontować budynki mieszkalne, polepszyć wizerunek bloków, pomalować, odrestaurować, posadzić kilka ładnych roślin, postawić kosza na śmieci i stworzyć ładną ulicę.
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Tabela 41. Zestawienie ocen dotyczących Fotografii 54.
To miejsce jest…
…bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
…jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.…………………………………………....................................................
...……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
…jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko……………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Fotografia 54. Budynki mieszkalne na
ul. Żymierskiego.
[Źródło: zdjęcie autorskie.]

%
25
14
32
8

…po prostu brzydkie i nie da się tego już zmienić.

19

Brak odpowiedzi

2

[Źródło: Opracowanie własne.]

Tabela 42. zawiera zestawienie wyników dotyczących wpływu koloru zdjęcia na odbiór
przestrzeni. Aby wyniki były porównywalne analizie poddano dwie skrajne oceny dotyczące
miejsc przestawionych na fotografiach, tj. To miejsce jest bardzo ładne i nie trzeba z nim nic
robić oraz To miejsce jest po prostu brzydkie i nie da się już tego zmienić.
Po dokonaniu analiz wartości zawartych w tabeli okazuje się, że kolor fotografii ma wpływ
na odbiór miejsca, które jest na niej przedstawione i można go opisać w następujący sposób:
przestrzeń na fotografiach w odcieniach szarości znacznie częściej odbierana jest jako ładna
i nie wymagająca zmian, natomiast przestrzeń na fotografiach kolorowych znacznie częściej
oceniana jest jako brzydka i taka, której żadne zmiany nie są już w stanie pomóc. Wniosek ten
dziwi głównie ze względu na fakt wykonywania wszystkich zdjęć podczas słonecznej pogody
(kiedy, wydawać by się mogło, nawet „szare i bure” miejsca wydają się bardziej „żywe i wesołe”). Można więc przypuszczać, że kolor raczej jeszcze bardziej uwypuklił i uwidocznił
wady fotografowanych miejsc, a nie, jakby się mogło pozornie wydawać, zatuszował.
Tabela 42. Wpływ koloru zdjęcia na odbiór przestrzeni.
Nr zdjęcia
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3

Rodzaj zdjęcia

To miejsce jest bardzo
ładne i nie trzeba z
nim nic robić (%)

To miejsce jest po prostu
brzydkie i nie da się już tego
zmienić (%)

szare

15

8

kolor

7

11

szare

2

18

kolor

1

24

szare

2

12

kolor

2

24
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Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9

szare

5

16

kolor

2

22

szare

12

12

kolor

11

12

szare

9

10

kolor

7

14

szare

4

17

kolor

1

29

szare

13

9

kolor

13

13

szare

14

7

kolor

11

11

[Źródło: Opracowanie własne.]
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4. WNIOSKI
W celu weryfikacji hipotez badawczych pracy (podrozdział 1.3.) , wnioski wynikające ze
wszystkich analiz zostaną podzielone na 2 części, tj.:
Wnioski dotyczące czynników wpływających na wyobrażenia i oceny miasta Chocianów wśród badanych uczniów oraz wnioski dotyczące stopnia identyfikacji i poczucia
tożsamości ankietowanych z badanym miastem,
Wnioski wynikające z porównania analizy historycznej, środowiskowej, społecznej,
infrastrukturalnej i gospodarczej miasta z analizą wyników ankiet, dotyczące kwestii
problemowych w przestrzeni miasta (wraz ze wskazaniem przykładowych rozwiązań).
Wnioski dotyczące czynników wpływających na wyobrażenia i oceny miasta oraz stopnia
identyfikacji i poczucia tożsamości z badanym miastem przedstawiają się następująco:
Należy potwierdzić tezę o wpływie założonych wcześniej czynników (miejsce zamieszkania, wiek, płeć, wykształcenie rodziców, rodzaj zamieszkiwanego budynku)
na rodzaj uzyskiwanych odpowiedzi, gdyż wyniki żadnej z analiz uwzględniających
dany czynnik nie były identyczne. Niemniej jednak stopień oddziaływania wybranych
zmiennych na odpowiedzi uzyskiwane w poszczególnych punktach ankiety był zróżnicowany (np. od dużego wpływu wieku i rodzaju zamieszkiwanego budynku na ocenę swojego domu i jego otoczenia, do bardzo niewielkiego wpływu wieku i miejsca
zamieszkania na wybór najbrzydszych obiektów w przestrzeni miasta). W związku
z powyższym wyniki pracy mogą posłużyć do postawienia nowych, wcześniej nie
przewidywanych hipotez odnoszących się do badań percepcji miasta (np. dotyczących
wpływu wieku ankietowanych na emocjonalne przywiązania do miejsca zamieszkania
i miejsca nauki).
Tezę o niskim stopniu identyfikacji oraz poczuciu tożsamości z badanym miastem należy potwierdzić głównie w stosunku do respondentów uczących się, ale nie mieszkających w Chocianowie (to oni zdecydowanie częściej deklarowali, że w ogóle nie
chcieliby mieszkać w Chocianowie, argumentując, że jest to dziura, pleni się tu wandalizm, Chocianów jest do kitu i jest to brzydkie i dołujące miasto…). Należy zaznaczyć, że wśród uczniów mieszkających w Chocianowie ok. 72% oceniło swoje miejsce zamieszkania jako ładne lub bardzo ładne, co zdecydowanie świadczy o wysokim
stopniu zadowolenia z miejsca, w którym mieszkają. Biorąc pod uwagę ten wynik
oraz ujemne saldo migracji mieszkańców Chocianowa (analiza demograficzna) wła108 | S t r o n a
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dze gminy powinny tworzyć warunki zapobiegające dalszemu odpływowi ludności
oraz umożliwiające młodym ludziom (którzy chcą w przyszłości nadal mieszkać
w tym mieście) znalezienie odpowiedniego miejsca do osiedlenia się w nim. W tym
celu należy wyznaczać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (wpisujące się
w ideę osiedli funkcjonalnych) oraz zapewnić dalszy rozwój nowoczesnego budownictwa socjalnego.
Natomiast wnioski dotyczące najważniejszych kwestii problemowych przestrzeni miasta
przedstawiają się następująco:
Obszary o wysokich walorach przyrodniczych (lasy, „Czarne Stawy”, „Wrzosowa
Kraina”) posiadają duży potencjał pod kątem rozwoju turystki (analiza przyrodnicza).
Zostały także pozytywnie ocenione przez ankietowanych (znalazły się wśród 5 najczęściej wskazywanych miejsc Chocianowa określanych jako najładniejsze). Z drugiej
jednak strony, należy stwierdzić, że miejsca te są mało znane i rzadko uczęszczane
(zajęły odległe miejsca na liście symboli miasta, za to znalazły się na mapie z miejscami najrzadziej uczęszczanymi przez uczniów). Należy więc rozwinąć i uskutecznić
system promocji oraz dostępności tych miejsc. Dobrym rozwiązaniem byłoby również
powstanie infrastruktury obsługi turystycznej, co poprawiłby wizerunek tych miejsc
nie tylko w skali miasta, ale i regionu.
Jedną z przyczyn uniemożliwiających szybki rozwój miasta jest brak opracowania
przemyślanej strategii odbudowy i użytkowania największego i najciekawszego chocianowskiego zabytku, czyli pałacu, który z dnia na dzień bezpowrotnie traci swoje
walory historyczne. Wyniki ankiet potwierdziły negatywny odbiór tego obiektu
(uczniowie bez względu na wiek i miejsce zamieszkania zakwalifikowali go do 5 najbrzydszych miejsc w Chocianowie). Z drugiej jednak strony chocianowski pałac znalazł się wśród 5 najważniejszych symboli miasta, co może świadczyć o jego popularności i rozpoznawalności, zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i ludzi mieszkających poza jego granicami. Należy zatem, w porozumieniu z prawnym właścicielem
pałacu, ustalić i zrealizować plan rewitalizacji pałacu wraz z kompleksem budynków
gospodarczych, które znajdują się w jego pobliżu. Ponadto rozwój usług turystycznych oraz innych powiązanych z turystyką (handlowych, przewozowych) umożliwiłby
stworzenie wielu nowych miejsc pracy stanowiących alternatywę dla pracowników
kopalni miedzi mieszkających w Chocianowie.
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W analizie historycznej miasta zwrócono uwagę na brak kina oraz zaproponowano
otwarcie Klubu Filmowego działającego w ramach Domu Kultury. Z analiz ankiet
wynika, że młodym ludziom uczącym się w Chocianowie niezależnie od wieku
i miejsca zamieszkania również brakuje sali kinowej. Władze miasta powinny zatem
zwrócić uwagę na ten problem i zapewnić mieszkańcom dostęp do miejsca, w którym
można by w większej grupie spędzać czas na wspólnym oglądaniu filmów. Ze względów niskiej rentowności (poprzednie kino ogłosiło upadłość pod koniec lat 90. ubiegłego wieku) ten rodzaj aktywność nie powinien mieć charakteru komercyjnego. Dobrym pomysłem mogłoby stać się otworzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego działającego w nowo wyremontowanym budynku CHOK-u (w odpowiednio wyposażonej
sali). Oczywiście koszt zapisu do klubu byłby jedynie symboliczny (tak, aby jak najwięcej mieszkańców mogło z niego skorzystać). Co więcej, taka forma spędzania czasu byłaby alternatywą dla bezcelowego tracenia czasu przez młodych ludzi „na ulicy”
i „nudzeniu się”, a także przyczyniłaby się do rozwoju na terenie miasta szeroko pojętej kultury (co mogłoby przyczynić się do obniżenia poziomu patologii społecznych).
Kolejnymi obszarami problemowymi dotyczącym przestrzeni Chocianowa pojawiającymi się zarówno w analizie historycznej jak i analizach ankiet są: Chocianowska Fabryka Urządzeń Mechanicznych, Dom Kultury, Biblioteka Miejska, stadion miejski,
kościół „duży” i kościół „mały” oraz cegielnia. Przykładowe sposoby rozwiązania
tych problemów zostały podane w analizach: historycznej (CHOFUM, cegielnia) oraz
społecznej (Dom Kultury, Biblioteka Miejska, stadion miejski, kościół „duży” i „mały”). 5 spośród nich (CHOFUM, targowisko, stadion miejski, , cegielnia, Dom Kultury) uczestnicy badania ankietowego uznali za najbrzydsze miejsca (obiekty) w Chocianowie.
Należy dodać, że przykładowe rozwiązania 9 wybranych konfliktów przestrzennych
Chocianowa przedstawionych na fotografiach w ankiecie (supermarketu znajdującego
się w rynku, zdewastowanego dworca PKS, boiska do gry w zabytkowym parku, oficyny pałacu grożącej zawaleniem, niefunkcjonalnych kiosków, niezagospodarowanego podwórka na terenie blokowiska, niszczejącego CHOK-u i Biblioteki Miejskiej
oraz niespójnej architektury współczesnych i zabytkowych osiedli mieszkalnych) zostały podane przez samych uczestników badania oraz zebrane i przedstawione w podrozdziale 3.2.8. Mogą one stanowić podpowiedź w wytyczaniu kierunku zmian, które
bezdyskusyjnie są im potrzebne.
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Uzyskane dzięki badaniom wyniki wskazują, że w obrębie miasta Chocianów występują tereny postrzegane jako wyjątkowo nieatrakcyjne pod względem preferencji
mieszkaniowych i są to ul. Kościuszki oraz ul. Zaułek Fabryczny. Głównymi przyczynami ich niskiej „popularności” wśród młodych ludzi są patologie społeczne, brak
bezpieczeństwa i brud (analiza ankiet) oraz niedoinwestowanie strefy mieszkaniowej
i usługowej (analiza społeczna). Natomiast miejscami określanymi jako najbardziej
atrakcyjne pod względem zamieszkania są osiedle „Zacisze” (głównie ze względu na
ciszę, spokój, bezpieczeństwo oraz sąsiedztwo lasów) oraz osiedle „Wesoła” (ze
względu na przyjazną atmosferę oraz obecność kolegów/ koleżanek ankietowanych).
Dzięki zabiegowi zastosowanemu przy konstruowaniu ankiety polegającemu na
wstawieniu do większości tabel miejsca na podanie własnych przykładów (inne(jakie?)…) odnoszących się do poszczególnych kwestii związanych z przestrzenią
Chocianowa udało się wzbogacić zakres informacji na temat postrzegania przez młodych ludzi badanej miejscowości. Na ich podstawie można przypuszczać, że na przykład:
a) symbolem miasta Chocianów są blokowiska, sklep Biedronka oraz stacja paliw
znajdująca się w pobliżu głównego skrzyżowania miasta,
b) miejscem, w którym młodzi ludzie w Chocianowie często spędzają swój czas jest
pizzeria znajdująca się w pobliżu rynku,
c) problem w przestrzeni miasta stanowią: brak oświetlenia boisk (który uniemożliwia młodym ludziom korzystanie z tych obiektów po zmroku), bezpańskie psy,
ciemne i niebezpieczne uliczki,
d) wielu młodych ludzi chciałoby, żeby w Chocianowie powstał tor motocrossowy
oraz galeria handlowa.
Oczywistym zdaje się być fakt, że konfliktów przestrzennych na terenie Chocianowa
jest znacznie więcej niż te, które zostały opisane w niniejszej pracy. W analizach
przeprowadzonych w I części pracy oraz materiałach przygotowanych do przeprowadzenia ankiet zostały one wybrane w sposób subiektywny przez autora pracy, na podstawie jego wiedzy zawodowej oraz własnego doświadczenia. Jednak identyfikacja
tych konfliktów oraz znalezienie sposobów na ich rozwiązanie wymaga znacznie dokładniejszej inwentaryzacji miasta, szerszego i bardziej zróżnicowanego grona ankietowanych oraz wysokich środków finansowych potrzebnych na przeprowadzenie odpowiednich zmian w przestrzeni miasta.
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Ponadto doświadczenia zebrane przez autora pracy podczas przeprowadzania badań ankietowych pozwoliły na określenie błędów dotyczących nie tylko samej konstrukcji ankiety, ale
także sposobu przeprowadzania tego typu badań. W związku z tym, w celu uzyskania bardziej
wiarygodnych i logicznych odpowiedzi oraz pełniejszego obrazu badanej przestrzeni sugeruje
się np.:
Zorganizowanie (przed przeprowadzeniem ankiet) spotkania z badaną grupą, w celu
omówienia przedmiotu ankiety, wyjaśnienia znaczenia słowa percepcja oraz wątpliwości związanych z odpowiedziami na poszczególne pytania.
Formułowanie pytań i odpowiedzi zawartych w ankietach w bardziej jednoznaczny
sposób, tak aby wyniki umożliwiły ich logiczną interpretacją.
Tego typu błąd wystąpił w ankiecie w zadaniu nr 9, które brzmiało Zaznacz w odpowiedniej tabeli po 5 obiektów (miejsc), w Chocianowie, które są wg Ciebie najładniejsze, najbrzydsze oraz te, które są Ci obojętne. Z polecenia wynikało więc, że należy
w sumie zaznaczyć 15 pozycji, a tymczasem na liście znajdowało się ich 19- czyli,
w stosunku do 4 obiektów ankietowany nie udzielał żadnych odpowiedzi, co wcale nie
definiowało jego oceny względem tych obiektów (każde z tych 4 niewskazanych
obiektów mogło być równie dobrze tym najładniejszym, najbrzydszym lub obojętnym).
Problem z prawidłową interpretacją wyników może wynikać także z nieprecyzyjnie
zastosowanego w zadaniu nr 12 określenia odnoszącego się do wad i zalet otoczenia
domu, a mianowicie słabe i dobre połączenia komunikacyjne. Nie wiadomo bowiem
czy określenie to odnosi się do połączeń służących do przemieszczania się jedynie na
terenie Chocianowa czy także do przejazdów do innych miejscowości oraz czy dotyczy komunikacji zbiorowej czy indywidualnej.
Unikanie określeń z przedrostkiem naj- w stosunku do miejsc (obiektów) w liczbie
mnogiej, gdyż z logicznego punktu widzenia przedrostek ten odnosi się do
miejsc/obiektów/zjawisk w liczbie pojedynczej (nie może być kilka miejsc równie
najbrzydszych). Tego typu błąd popełniono m.in. w zadaniu nr 9, w którym należało
wskazać 5 obiektów najładniejszych i najbrzydszych.
Zastosowanie innych metod pozyskiwania danych na temat przestrzeni miasta, które
uzupełniłyby informacje uzyskane z analiz ankiet, np. eseju (umożliwiającego uczestnikom badania dłużą wypowiedź pisemną, o bardziej zindywidualizowanym charakterze), map wyobrażeniowych, prelekcji, wykładów oraz spotkań i rozmów z ludźmi
mającymi do czynienia z kształtowaniem przestrzeni miasta od strony zawodowej.
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5. PODSUMOWANIE
Celem pracy było wskazanie w jaki sposób różne grupy wiekowe młodych ludzi postrzegają miasto Chocianów. Uwzględniono uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zespołu
Szkół. Zaprezentowane badania dowodzą, że wyobrażenia te są zróżnicowane, jednak nie są
to diametralnie różne obrazy. Należy podkreślić, że pozyskane wyobrażenia i dane nabierają
szczególnego znaczenia ze względu na młody wiek ankietowanych, z których spora część
może (ale nie musi) kontynuować edukację, pracować, mieszkać i zakładać rodziny w tym
mieście. Na podstawie przeprowadzonych ankiet uzyskano dane (dotyczące między innymi
preferencji mieszkaniowych) dające możliwość określenia niektórych potrzeb i zmian dotyczących otaczającego środowiska miejskiego oraz sposobów ich zaspokojenia. Można by się
także zastanawiać czy badając większą grupę mieszkańców Chocianowa otrzymano by podobne obrazy przestrzeni? Czy ludzie dorośli mają odmienne czy zbliżone wyobrażenie
o mieście? Niemniej jednak należy stwierdzić, że przeprowadzanie badań postaw oraz preferencji społecznych jest niezbędne, jeżeli chce się zwiększyć skuteczność planowania przestrzennego. Jak twierdzi jeden z największych polskich autorytetów zajmujących się badaniami z zakresu geografii percepcji i geografii behawioralnej B. Domański24 nieuwzględnienie
postaw i preferencji społeczności lokalnych przy podejmowaniu decyzji kształtujących przestrzeń prowadzi często do obniżenia społecznie odczuwanej jakości życia, rodzi konflikty społeczne, a nawet polityczne, a sam proces planowania czyni mniej efektywnym i aspołecznym.
Wykorzystanie badań postaw i preferencji społecznych w planowaniu przestrzennym widzieć
należy jako jeden z elementów szerszego procesu uspołecznienia planowania. Planowanie
przestrzeni miejskiej oraz jej przeobrażeń stało się jedną z dziedzin, w której dość wcześnie
zauważono potrzebę badań postaw i preferencji lokalnych. W dzisiejszych czasach można na
przykład zaobserwować proces „uciekania” ludzi do miejsc cichych, bezpiecznych i ekologicznych- bliżej natury i środowiska (co potwierdziły badania przeprowadzone na rzecz tej
pracy). Studia badające tego typu zjawiska mogą dawać możliwość wyjaśnienia przestrzennych zachowań człowieka (np. migracji i decyzji lokalizacyjnych) oraz zapobiec sytuacjom,
w których wysoko wyspecjalizowane kadry przeprowadzają proces projektowy swoim tokiem
w oderwaniu od użytkowników przestrzeni, których ten proces dotyczy. Dlatego ważne jest
poznawanie subiektywnych odczuć mieszkańców w celu kształtowania fizycznego środowi-

24

Domański B., 1987, Niektóre problemy użyteczności badań postaw i preferencji społecznych dla planowania
przestrzennego, Prace Geograficzne Prac Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, z.70
(LXX)/90, str.5-21.

113 | S t r o n a

PERCEPCJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
CHOCIANOWA Iwona Płatek
ska miasta. Należy również podkreślić wieloaspektowy charakter zastosowań tego typu badań- mogą być one pomocne na przykład przy wydawaniu decyzji dotyczących polityki
mieszkaniowej, komunikacyjnej czy nawet ekologicznej. Co więcej, wiadomości dotyczące
planowania przestrzennego oraz percepcji przestrzeni powinny być uwzględniane w szkołach
przy tworzeniu tematów i treści lekcji dotyczących zarówno nauczania o środowisku lokalnym, jak i regionalnym. Warto także zauważyć trudność, która występuje przy badaniu wyobrażeń różnych grup społecznych. Polega ona na niemożliwości przypisania którejkolwiek
z nich prawidłowego, nie zaburzonego spojrzenia. Brak jest neutralnego wzorca rzeczywistego świata, z którym można by spojrzenie i poglądy różnych ludzi konfrontować. Fakt ten tym
bardziej przemawia za potrzebą przeprowadzania badań percepcji przestrzeni miejskiej.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – ANKIETA NA TEMAT PERCEPCJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ CHOCIANOWA
SZKOŁA:……………………………………………………………………….
KLASA:…………………………………………………………………………
CZĘŚĆ I
1.

Ile masz lat?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Zaznacz swoją płeć.
kobieta
mężczyzna

3.

Podaj nazwę miejscowości oraz ulicę, na której mieszkasz.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.

Zaznacz w jakim rodzaju zabudowy mieszkasz:
dom wielorodzinny (np. blok, kamienica)
dom jednorodzinny z własnym ogrodem (np. bliźniak, szeregowiec, dom
wolnostojący)

5.

Jakie wykształcenie mają Twoi rodzice? Zaznacz w tabeli.
Mama
Tata
podstawowe
podstawowe
średnie
średnie
wyższe
wyższe

6.

Ile lat uczysz się w Chocianowie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

CZĘŚĆ II
7. Wskaż w tabeli 5 symboli Chocianowa, to znaczy elementów, z którymi Chocianów kojarzy Ci się najbardziej.
park
rynek
kościół „duży”
kościół „mały”
CHOFUM
targowisko
Wrzosowa Kraina
urząd miasta
Dom Kultury
lasy
pomnik „głów” w parku
stadion miejski
pałac
Szkoła Podstawowa
cegielnia
Gimnazjum
„Czarne Stawy”
Zespół Szkół
ogrody działkowe
inne (jakie?)……………………………………….
Chocianów mi się z niczym nie kojarzy
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8.

W poniższej tabeli wskaż jak często bywasz w podanych miejscach.
kilka razy
w tygodniu

około raz
w tygodniu

kilka razy w
miesiącu

około raz
w miesiącu

kilka
razy
w
roku

nigdy
nie
byłem

park
rynek
kościół „duży”
kościół „mały”
osiedle „Wesoła”
osiedle „Sportowa”
osiedle „Odrodzenia”
CHOFUM
targowisko
Wrzosowa Kraina
urząd miasta
Dom Kultury
lasy
przy „pomniku głów” w parku
stadion miejski
pałac
Szkoła Podstawowa
cegielnia
Gimnazjum
„Czarne Stawy”
Zespół Szkół
ogrody działkowe
inne (jakie?)……………………………………
………………………………………….
9.

Zaznacz w odpowiedniej kolumnie tabeli po 5 obiektów (miejsc) w Chocianowie, które są wg Ciebie
najładniejsze, najbrzydsze oraz te, które są Ci obojętne.
najładniejsze najbrzydsze
obojętne
park
rynek
kościół „duży”
kościół „mały”
CHOFUM
targowisko
Wrzosowa Kraina
urząd miasta
Dom Kultury
lasy
pomnik „głów” w parku
stadion miejski
pałac
Szkoła Podstawowa
cegielnia
Gimnazjum
„Czarne Stawy”
Zespół Szkół
ogrody działkowe
inne (jakie?)……………………………………….
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10. W każdej spośród dwóch grup podanych w tabeli, wybierz po 5 obiektów, których Twoim zdaniem,
w Chocianowie najbardziej brakuje.
I GRUPA
II GRUPA
kina
ścieżek rowerowych
restauracji
ścieżek do biegania
basenu
miejsc do jeżdżenia na rolkach
boisk sportowych
koszy na śmieci
przedszkoli
stojaków na rowery
szkół
ławek w parku i na rynku
skateparku
dróg
kręgielni
chodników
salonu odnowy biologicznej
zieleni
hotelu
oświetlenia ulic
lodowiska
deptaków
kawiarni
dyskoteki
biblioteki
placów zabaw
innych (jakich?)………………………………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Jak oceniasz otoczenie swojego domu, swoją najbliższą okolicę?
Jest bardzo ładna.
Jest ładna.
Jest mi obojętna.
Jest brzydka.
Jest bardzo brzydka.
12. W tabeli poniżej zaznacz po 5 największych wad i 5 największych zalet otoczenia, w którym mieszkasz.
WADY
ZALETY
wysoki poziom hałasu
cisza i spokój
brak bezpieczeństwa
bezpieczeństwo
patologie społeczne
brak patologii społecznych
niemili sąsiedzi
mili sąsiedzi
słabe połączenia komunikacyjne
dobre połączenia komunikacyjne
mało zieleni
dużo zieleni
daleko do szkoły
blisko do szkoły
daleko do boiska sportowego
blisko do boiska sportowego
daleko do placu zabaw
blisko do placu zabaw
daleko do domów kolegów/ koleżanek
blisko do domów kolegów/ koleżanek
mało sklepów i innych usług w pobliżu
dużo sklepów i innych usług
w pobliżu
niski prestiż miejsca
wysoki prestiż miejsca
fatalny stan zabudowy
dobry stan zabudowy
stare budownictwo
nowoczesne budownictwo
zły stan dróg
dobry stan dróg
inne: (jainne: (jakie?)…………………………………………………………
kie?)…………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………
13. W którym miejscu Chocianowa chciał(a)byś najbardziej mieszkać? Dlaczego?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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14. W którym miejscu Chocianowa nie chciał(a)byś nigdy zamieszkać? Dlaczego?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Co chciał(a)byś zmienić w przestrzeni Chocianowa, gdybyś miał(a) taką możliwość? Wskaż 5 odpowiedzi.
Wybudował(a)bym więcej domów jednorodzinnych
Wybudował(a)bym więcej bloków
Wyremontował(a)bym CHOK
Przeniósł(a)bym CHOK w inne miejsce
Wybudował(a)bym więcej supermarketów
Wyremontował(a)bym bibliotekę dla dorosłych i bibliotekę
dla dzieci
Przeniósł(a)bym bibliotekę dla dorosłych i bibliotekę dla
dzieci w inne miejsce
Wybudował(a)bym hotel lub pensjonat
Otworzył(a)bym kawiarnię lub restaurację
Wybudował(a)bym więcej dróg
Wybudował(a)bym więcej parkingów
Otworzył(a)bym nową szkołę
Otworzył(a)bym nowe przedszkole
Zlikwidował(a)bym targowisko, a na jego miejscu postawił
supermarket
Przeniósł(a)bym targowisko w inne miejsce
Otworzył(a)bym kino
Wybudował(a)bym nowe place zabaw
Wybudował(a)bym nowe boiska sportowe
Inne (jakie?)…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
16. Uzupełnij komentarz dotyczący miejsc przedstawionych na zdjęciach. „To miejsce jest…...
Bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
Jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.…………………………………………...................................................
....……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
Jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Jest po prostu brzydkie i nie da się tego już zmienić.

Fot. 1. Ulica Kościuszki (sklep Eko i kamienice w rynku).
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Bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
Jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.………………………………………….......................................................………
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
Jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Jest po prostu brzydkie i nie da się tego już zmienić.

Fot.2. Dworzec PKS na ul. Kolejowej.

Bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
Jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.………………………………………….......................................................………
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
Jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Jest po prostu brzydkie i nie da się tego już zmienić.

Fot.3. Boisko do piłki nożnej w parku.

Bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
Jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.………………………………………….......................................................………
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
Jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Jest po prostu brzydkie i nie da się tego już zmienić.

Fot.4.Ruiny budynku w pobliżu parku i pałacu.

Bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
Jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.………………………………………….......................................................………
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
Jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Jest po prostu brzydkie i nie da się tego już zmienić.

Fot.5. Bloki na ul. Fabrycznej.
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Bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
Jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.………………………………………….......................................................………
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
Jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Jest po prostu brzydkie i nie da się tego już zmienić.

Fot.6. Podwórko na ul. Sportowej.

Bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
Jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.………………………………………….......................................................………
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
Jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Jest po prostu brzydkie i nie da się tego już zmienić.

Fot. 7. Targowisko na ul. 3 Maja.

Bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
Jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.………………………………………….......................................................………
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
Jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Jest po prostu brzydkie i nie da się tego już zmienić.

Fot.8. Biblioteka dla dorosłych i CHOK na ul. Kościuszki.

Bardzo ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać.
Jest ładne, ale można by w nim jeszcze coś poprawić
np.………………………………………….......................................................………
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………..
Nie mam zdania na temat tego miejsca.
Jest zaniedbane, ale ciekawe, wystarczy tylko………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Jest po prostu brzydkie i nie da się tego już zmienić.

Fot.9. Budynki mieszkalne na ul. Żymierskiego.
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PERCEPCJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
CHOCIANOWA Iwona Płatek
ZAŁĄCZNIK NR 2 – INSTRUKCJA ZAWIERAJĄCA WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA ANKIETY

WSKAZÓWKI DO ANKIETY „PERCEPCJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ CHOCIANOWA”

(do przeczytania przez nauczycieli uczniom przed wypełnieniem ankiety!!!)
Drogi uczniu!
Proszę o wypełnienie ankiety na temat percepcji, a więc ODBIORU przestrzeni Chocianowa. Wyniki ankiet posłużą mi do napisania pracy magisterskiej na temat naszego miasta, dlatego proszę o ich rzetelne, tzn. mądre wypełnienie.
A oto kilka wskazówek, które pomogą Wam w uzupełnianiu ankiety:
1) Ankieta jest anonimowa, nie podajecie nigdzie swojego imienia ani nazwiska.
2) Składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera 6 pytań, które dotyczą Wasuczniów. Pytam w niej o Wasz wiek, płeć, miejscowość oraz ulicę, na której mieszkacie (ale uwaga! Nie podajecie mi nr domu, w którym mieszkacie, wystarczy miejscowość oraz nazwa ulicy (np. Chocianów, ul. Tylna. Uczniowie spoza Chocianowa wpisują tylko nazwę miejscowości w której mieszkają, bez ulicy), wykształcenie Waszych
rodziców oraz o to jak długo uczycie się w Chocianowie (licząc od przedszkola lub zerówki- w zależności od tego, czy ktoś chodził do przedszkola, czy nie).
3) Druga część ankiety to pytania od 7 do 16. Proszę czytać uważnie polecenia!!! Jeżeli
np. w pytaniu 7 pytam o 5 symboli miasta to zaznaczcie 5, nie więcej, nie mniej. Podobnie w pytaniu 9, 10, 12 i 15, proszę o zaznaczenie dokładnie 5 obiektów
w każdej kolumnie tabeli.
4) Pytania 11 i 12 dotyczą opisu otoczenia Waszego domu, Waszej najbliższej okolicy.
Dlatego uczniowie z Chocianowa opisują swój dom w Chocianowie, a uczniowie
z innych miejscowości opisują otoczenie ich domu, w miejscowościach w których
mieszkają.
5) Pytania 13 i 14 mają charakter otwarty, proszę więc Was o wyrażenie swojego zdania
wraz z uzasadnieniem.
6) Pytanie 16 jest półotwarte, tzn. niektóre z możliwych podpowiedzi trzeba uzupełnić
swoim komentarzem, np. To miejsce „jest ładne, ale można by w nim coś jeszcze poprawić, np…………………………………………….(i tu miejsce na Wasze pomysły), inne takiego
komentarza nie wymagają, np. To miejsce „jest ładne i nie trzeba w nim nic zmieniać”.
To chyba wszystko:) Życzę przyjemnego wypełniania, dziękując Wam i Waszym nauczycielom za pomoc w pisaniu pracy.

Autorka ankiety- Iwona Płatek
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