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Słowo wstępne  

 

Szanowni Państwo, 

przedstawiam Państwu pierwszy ze zrealizowanych przez Urząd Miejski  

w Świebodzinie raport na temat promocji naszej gminy1   Celem badań było zebranie opinii, 

identyfikacja obszarów dotychczas niezbadanych, analiza istniejących rozwiązań  

i funkcjonujących propozycji, a także zdiagnozowanie potrzeb naszych mieszkańców  

formułowanych w odniesieniu do promocji, wizerunku gminy   

Naszym zamierzeniem jest wzmacnianie partycypacyjnego modelu zarządzania gminą  

Dlatego też ankieta została przygotowana przez zespół osób zaangażowanych  

w działania miasta, zaś wyniki uzyskane za jej pośrednictwem będą służyły nie tylko mnie  

– Burmistrzowi, ale również jednostkom miejskim  Naszym wspólnym celem jest poprawa 

jakości świadczonych usług publicznych, uatrakcyjnienie oferty wydarzeń miejskich  

i uczynienie naszej gminy bardziej przyjaznej mieszkańcom i gościom z Polski i zza granicy   

Badania społeczne stają się niezbędnym elementem wspólnego rozwoju  Promocję 

rozumiemy jako budowanie i umacnianie relacji społecznych w gminie, identyfikację  

z miejscem urodzenia, mieszkania etc  To także miejsce atrakcyjnej oferty wydarzeń 

kulturalnych, rozrywkowych, których celem powinna być poprawa jakości życia w gminie  

Budowanie wizerunku miasta nigdy nie może udać się jako działanie pojedynczych 

jednostek  Wymaga pracy zespołowej, interdyscyplinarnego podejścia  Dlatego z początkiem 

mojej kadencji powołałem zespół ds  przygotowania "Strategii Promocji Miasta i Gminy 

Świebodzin na lata 2019-24”2  

Dziękuję wszystkim, którzy swoimi pomysłami wnieśli cenny wkład w treść pytań  

i wiele innych inicjatyw, które po zakończeniu pandemii COVID-19 chcielibyśmy organizować 

z myślą o mieszkańcach naszej gminy   

W ramach powołanego zespołu eksperckiego współpracowali: 

1. Aszakiewicz Jarosław - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie, 

2. Czaplińska Małgorzata -  Zastępca Kierownika Wydziału Rozwoju, Promocji  

i Funduszy Europejskich, 

3. Mosiejko Stanisław - Dyrektor Świebodzińskiego Domu Kultury, 

4. Nowacki Marek - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Świebodzinie, 

 
1 Narzędzie wypracowano w ramach prac zespołu Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich oraz 

Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Urząd Miejski w Świebodzinie www swiebodzin eu tel  684750924  
2 Na mocy zarządzenia Burmistrza Świebodzina Nr 136/B/2019 z dnia 12 04 2019 w sprawie powołania Zespołu 

Zadaniowego do spraw przygotowania "Strategii Promocji Miasta i Gminy Świebodzin na lata 2019-24”  

http://www.swiebodzin.eu/
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5. Sypień Renata - Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia im  Z  Noskowskiego  

w Świebodzinie, 

6. Tomaszyk Mikołaj -  Zastępca Burmistrza Świebodzina, koordynator prac zespołu 

eksperckiego, 

7. Węgieł Mirosława - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie, 

8. Zakrzewska  Edyta – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Świebodzinie, 

9. Zielińska Anna -  pracownik urzędu / pomoc administracyjna w Wydziale Rozwoju, 

Promocji i Funduszy Europejskich. 

 

Życzę Państwu dobrej lektury i zapraszam do aktywnego dzielenia się z nami Waszymi 

pomysłami i inicjatywami  Nasza gmina będzie się rozwijała dzięki naszym wspólnym 

działaniom, gdyż tylko razem współpracując osiągniemy więcej! 

 

 

Łączę wyrazy szacunku,   

/-/ Tomasz Sielicki 

                Burmistrz Świebodzina wraz ze współpracownikami 
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1. Wprowadzenie 

 

Promocja Gminy jest jednym ze sposobów wspierania jej rozwoju  Odpowiednio 

ukierunkowany marketing wpływa na wiele czynników: m in  mniejsze bezrobocie  

w regionie, większe zainteresowanie turystyką, ale przede wszystkim daje ogromną 

szansę na rozwój, wzrost inwestycji oraz zwiększenie jakości życia mieszkańców  Bez 

mocnej i skutecznej promocji, Gmina nie może liczyć na przyciąganie inwestorów czy 

turystów  Jednym z kluczowych zadań samorządów jest więc promowanie swojego 

regionu, zwłaszcza jeśli region charakteryzuje się wieloma atutami, dzięki którym można 

stworzyć atrakcyjną ofertę dla turystów, organizacji, instytucji i innych inwestorów także 

tych zagranicznych, co z kolei może przesądzić o wyborze właśnie Gminy Świebodzin 

jako miejsca inwestycji o kluczowym dla mieszkańców znaczeniu  Taką inwestycją jest 

np  powstanie wielkiego zakładu produkcyjnego, który mógłby stać się miejscem pracy 

dla setek osób   

 Istnieje wiele czynników, które wpływają na atrakcyjność danej lokalizacji  Są to 

np  położenie geograficzne, rynek zbytu, dostęp do surowców itp  Na tego rodzaju 

czynniki Gminy nie mają wpływu  Jednak istnieją również czynniki na które samorząd 

może mieć wpływ i są to m in  dostępność terenów pod inwestycje, jakość infrastruktury 

technicznej oferowanych nieruchomości czy jakość obsługi inwestorów w urzędzie  

Skuteczne działania wymagają przygotowania odpowiedniej strategii marketingu 

terytorialnego tj  określenia celów, grupy docelowej, kanałów komunikacji, atrakcyjnej 

wizualnie identyfikacji oraz współpracy specjalistów z urzędnikami  A więc strategia 

promocji Gminy musi być odpowiednio przemyślana i zaplanowana krok po kroku, gdyż 

tylko spójne działania przyniosą oczekiwane rezultaty   

Warto na tym etapie zadać parę kluczowych pytań  Jakie mocne strony 

charakteryzują nasz region? Czym możemy przyciągać do nas turystów? Czy 

Miasto/Gmina posiada jakąś cechę charakterystyczną, unikatową, którą można 

wyeksponować i uczynić z niej znak rozpoznawczy danego regionu? Czym Gmina 

wyróżnia się na tle innych regionów? Co jesteśmy w stanie zaoferować? I co tak 

naprawdę chcemy osiągnąć dzięki zastosowaniu strategii promocyjnej? 
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Dbałość o promowanie Gminy i jej pozytywny wizerunek, świadczą o dobrym 

gospodarzu, wpływając tym samym na poziom życia ludzi zamieszkujących dany region, 

co z kolei przekłada się na postrzeganie i ocenę całej Gminy   

 

2. Cel badania oraz przebieg procesu badawczego  

 

Głównym celem badania było poznanie opinii mieszkańców Gminy Świebodzin 

na temat postrzegania szeroko pojętych działań promocyjnych podejmowanych przez 

Gminę i współpracujące z nią podmioty  Podjęta próba polegała więc głównie na  

identyfikacji opinii mieszkańców, mająca na celu ewentualną zmianę bądź rozszerzenie 

działań marketingowych, które przełożą się na wzrost inwestycji, przyciągnięcie 

turystów, a w konsekwencji podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy   

Innymi celami z punktu widzenia problematyki ankiety skierowanej do 

mieszkańców, było przede wszystkim zebranie informacji i ocen na temat dotychczas 

prowadzonej działalności promocyjnej  Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące 

m in  tego, które wydarzenia organizowane przez Gminę Świebodzin z ich punktu 

widzenia są najatrakcyjniejsze, jak oceniają działalność, strony internetowe  

i ofertę poszczególnych podmiotów takich jak: Biblioteka Publiczna, Muzeum 

Regionalne, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Świebodziński Dom Kultury   

Dzięki temu, iż wiele z pytań kwestionariusza miało charakter półotwarty, każda 

osoba wypełniająca ankietę mogła również przedstawić swoje własne propozycje 

strategii promocyjnej wartych uwzględnienia  Celem tego pytania była możliwość 

szerszego zaangażowania mieszkańców Gminy Świebodzin w proces współtworzenia 

kampanii promocyjnej regionu  

Kwestionariusz do przeprowadzenia badania ankietowego został przygotowany  

w wersji elektronicznej i udostępniony na portalu www ankietaplus pl   

Dystrybucja kwestionariuszy odbywała się za pośrednictwem internetu poprzez kanały 

komunikacyjne tj : 

 informacja o prowadzeniu badania ankietowego umieszczona na stronie internetowej 

Urzędu Gminy w Świebodzinie: www konsultacje swiebodzin eu, 

 informacja o prowadzeniu badania ankietowego umieszczona na stronie internetowej 

Urzędu Gminy poprzez baner na: www swiebodzin eu, 

 informacja w mediach społecznościowych Facebook – profil Gminy Świebodzin  

http://www.ankietaplus.pl/
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Struktura kwestionariusza uwzględniała zarówno pytania zamknięte jak i otwarte, 

przy czym zdecydowanie przeważał typ pytania zamkniętego  Jednak w większości pytań 

uwzględniono dodatkowo odpowiedź „inne”, która dawała możliwość swobodnej 

wypowiedzi, jeśli dany wariant nie znalazł się w zaproponowanej kafeterii odpowiedzi  

Zebrano drogą elektroniczną dokładnie 91 ankiet  Niniejsze opracowanie stanowi raport 

z przeprowadzonych badań  

 

3. Charakterystyka badanej grupy  

 

W celu dokonania charakterystyki cech społeczno-demograficznych badanych 

respondentów, poproszono ich na początku badania o udzielenie odpowiedzi na trzy 

pytania tzw  metryczki  Badane osoby podawały, jaka jest ich płeć, w jakim są wieku oraz 

jakim legitymują się poziomem wykształcenia  Wyniki znajdują się poniżej  

 

Rys. 1. Procentowy udział badanych respondentów według płci 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 
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Większość przebadanych osób, które wzięły udział w badaniu to były kobiety 

80,2%, które wypełniły 73 ankiety  Udział mężczyzn wynosił 19,8%, tj  18 ankiet  Widać 

więc wyraźną przewagę jednej grupy płci nad drugą  To sprawia, że na gruncie Gminy 

Świebodzin kobiety wykazują się znacznie większą aktywnością i bardziej angażują się 

w proces współtworzenia  

 

Rys. 2. Procentowy udział badanych respondentów według wieku 

 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

 Wśród zrealizowanych kwestionariuszy najwięcej było osób w wieku powyżej 30 

lat, co stanowiło 52,7% (48 ankiet)  Znaczący jest także udział osób w wieku powyżej 40 

lat tj  19 ankiet (20,9%)  Mniejszy jest wśród ankietowanych w wieku powyżej 20 lat – 

16 ankiet (17,6%)  Następnie 5,5% (5 ankiet) respondentów wypełniających ankietę było 
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w wieku powyżej 50 lat  Najmłodszych respondentów poniżej 20  roku życia było 

zaledwie 2,2% (2 ankiety), zaś najmniejszy odsetek bo 1,1% (1 kwestionariusz) należał 

do badanej osoby w wieku powyżej 60 lat   

Przechodząc do kolejnej cechy społeczno-demograficznej jaką jest wykształcenie 

respondentów, należy zauważyć, że większość z nich legitymuje się wykształceniem 

wyższym, co stanowi 70,3% badanych (64 ankiety)  Ponad ¼ posiada wykształcenie 

średnie 26,4% (24 ankiety), a wykształcenie zawodowe posiada 3,3% badanych  

(3 kwestionariusze)  Nie było w grupie badanych respondentów osób z wykształceniem 

podstawowym  Te wyniki przedstawia poniższy rysunek  

 

Rys. 3. Procentowy udział badanych respondentów według ich wykształcenia 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 
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 Dokonując podsumowania i charakterystyki badanych respondentów, należy 

zwrócić uwagę na to, że w większości osobami, które wzięły udział w niniejszym badaniu 

były kobiety, osoby z wyższym wykształceniem, należące do dwóch kategorii wieku:  

powyżej 30 i 40 lat  

 

 

4. Wyniki badania 

 

 Przechodząc już do zasadniczej części badania, na początek poproszono 

respondentów o udzielenie odpowiedzi na pytanie, od jak dawna są mieszkańcami Gminy 

Świebodzin  Analizując odpowiedzi widać, że udział w niniejszym badaniu w większości 

wzięły osoby, które są mieszkańcami Gminy od urodzenia bo stanowią aż 75,8% 

badanych osób  13,2% z nich mieszka tu powyżej 10 lat, 6,6% mniej niż 5 lat, a 4,4% 

więcej niż 5 lat   

 

Rys. 4. Mieszkańcy Gminy Świebodzin 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 
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 Następnie zapytano badanych o opinię na temat tego, co wyróżnia Gminę 

Świebodzin na tle innych gmin w całym województwie  Najwięcej respondentów bo aż 

84,6% (77 ankiet) wskazało atrakcyjne położenie jako kluczowy aspekt wyróżniający 

Gminę, co faktycznie ma ogromne znaczenie, gdyż w otoczeniu Gminy biegną główne 

szlaki komunikacyjne Polski: autostrada A2 komunikująca Europę Zachodnią  

z Warszawą oraz trasa szybkiego ruchu S3 biegnąca ze Świnoujścia na południe  A także 

ważna magistrala kolejowa E-20 (Warszawa Zachodnia-Kunowice-Berlin)  Ale wysoko 

oceniona bo na drugim miejscu była również odpowiedź, iż są to tereny zielone, jeziora 

– 75,8% (69 kwestionariuszy), których rzeczywiście nie brakuje w okolicy co odgrywa 

znaczącą rolę turystyczną  Na trzecim miejscu uplasowała się odpowiedź, że to co 

wyróżnia Świebodzin to potencjał gospodarczy/społeczny 54,9% (50 ankiet)  Analizując 

potencjał gospodarczy, należy wskazać, iż składają się na niego takie czynniki jak: 

sytuacja na rynku pracy (m in  stopa bezrobocia w danym regionie), poziom aktywności 

gospodarczej przedsiębiorstw, przyrost zakładanych firm czy sytuacja ekonomiczna 

mieszkańców danego obszaru   

Wśród mniejszego odsetka odpowiedzi znalazły się jeszcze takie, które wskazują, 

że elementem wyróżniającym Gminę są zabytki 12,1% (11 ankiet), ciekawi ludzie 8,8% 

(8 ankiet) oraz zieleń miejska 2,2% (2 ankiety)  Jednak zdecydowanie większość 

badanych osób jest zgodna co do tego, że to głównie trzy pierwsze, wyżej wskazane 

czynniki są tymi kluczowymi, które wyróżniają region  Wyniki przedstawia poniższy 

wykres  
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Rys. 5. Czynniki wyróżniające Gminę Świebodzin na tle innych gmin  

w województwie lubuskim. 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

W kolejnym pytaniu poproszono badane osoby o wskazanie określenia, które ich 

zdaniem najlepiej opisuje Gminę Świebodzin  Wszystkie wskazane warianty odpowiedzi 

przedstawia poniższa tabela  

 

Tabela 1. Określenie najlepiej opisujące Gminę Świebodzin 

 

Źródło: Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 
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Najwięcej wskazań padło na „niewykorzystany potencjał” 56%  Większość 

badanych osób uważa, że Gmina Świebodzin charakteryzuje się pewnym kapitałem  

i  potencjałem np  natury gospodarczej, społecznej, kulturalnej, który ich zdaniem nie jest 

obecnie w pełni wykorzystywany  Druga najczęściej wskazywana odpowiedź to taka, że 

nasz region jest „Gminą z potencjałem turystycznym” 41,8%, a ponad 1/3 bo 38,5% 

uważa, że Gmina jest „gotowa na zmiany”    

Wśród dwóch innych odpowiedzi, po 28,6% respondentów wskazało, że 

Świebodzin jest „miastem tranzytowym” oraz ich „miejscem urodzenia”, z którym się 

identyfikują   Ponad ¼ bo 27,5% wskazała także Świebodzin jako „miejsce ich pracy’,  

a więc postrzega je przez pryzmat miejsca, które daje im możliwość aktywności 

zawodowej  Z kolei dla 19,8% Gmina przedstawia się jako miejsce „nudnej sypialni”   

Z kolei wśród najrzadziej wskazywanych odpowiedzi były: „brak perspektyw”, 

„otwarta na innych” – obie odpowiedzi po 5,5%, deklaracja, że „tu założę swoją rodzinę” 

– 3,3% oraz określenie Gminy Świebodzin jako „ciekawe miejsce na spędzanie czasu 

wolnego” – 2,2%  W tym pytaniu był także wariant odpowiedzi „ inne”, gdzie każdy 

respondent mógł wpisać swoje własne skojarzenie czy określenie związane z Gminą 

Świebodzin  Odpowiedzi w tej grupie stanowiły 4,4%  Wśród nich pojawiły się między 

innymi takie określenia jak: 

- miasto seniorów;  

- brak ładu urbanistycznego; 

- zniszczone kamienice; 

- ładne otoczenie i ciekawi ludzie  

 Dokonując podsumowania tych odpowiedzi, widać, że badane osoby najczęściej 

postrzegają Gminę Świebodzin jako miejsce, które posiada potencjał, zwłaszcza 

turystyczny, ale i gospodarczy, jednakże nie jest on według nich dostatecznie 

wykorzystywany chociaż Gmina według nich jest gotowa na wprowadzenie zmian  Część 

respondentów wskazuje także na wartość sentymentalną wobec Gminy, identyfikując się 

z nią jako swoim miejscem urodzenia czy miejscem pracy  Jednak nie zabrakło również 

i takich odpowiedzi jak te z niższym odsetkiem, które wskazują na nudę, brak perspektyw 

oraz niski procent odpowiedzi ludzi, którzy chcieliby właśnie tutaj założyć swoją rodzinę, 

a więc osiedlić się na stałe w Gminie Świebodzin  
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 W kolejnym pytaniu respondenci oceniali jakość życia  Niemal połowa z nich bo 

49,5% oceniło ją jako przeciętną  Dobrze oceniło ją 44% badanych  Według 5,5% 

respondentów jakość życia jest bardzo dobra, a według 1,1% zła  Jednocześnie warto 

zaznaczyć, że nikt nie ocenił jakości życia w Gminie bardzo źle   

 

Rys. 6. Ocena jakości życia w Gminie Świebodzin  

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

Zapytano badane osoby także o to, skąd czerpią oni wiedzę na temat różnych 

wydarzeń organizowanych w Gminie  Zdecydowana większość z nich pozyskuje taką 

wiedzę za pomocą internetu i mediów społecznościowych takich jak Facebook i profil 

Gminy Świebodzin  Odpowiedziało tak aż 86,8%  Do 44% z nich taka informacja trafia 

poprzez znajomych  Po równo tj  40,7% uzyskały dwie odpowiedzi: że poprzez stronę 

internetową miasta: www swiebodzin eu oraz dzięki plakatom  12,1% wskazało także 

prasę lokalną jako źródło takiej informacji  Zdecydowanie mniejsze odsetki wskazań 

uzyskały takie odpowiedzi jak: Biuletyn Informacji Publicznej: www bip swiebodzin eu 

– 3,3%, telewizja 2,2%, radio 1,1% oraz odpowiedź zaklasyfikowana jako „inne”, że  

w sumie to poprzez wszystkie wymienione opcje 1,1%  

http://www.swiebodzin.eu/
http://www.bip.swiebodzin.eu/
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Tabela 2. Źródła wiedzy badanych na temat różnego typu wydarzeń 

organizowanych przez Gminę Świebodzin 

 

 

Źródło: Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

Kolejne z pytań miało na celu zbadanie aktywności respondentów i ich 

uczestnictwa w wydarzeniach promowanych przez miasto  A więc zapytano ich o to, czy 

biorą w nich udział  A jeśli nie, to co jest tego powodem  Zdecydowana większość 89,5% 

deklaruje, iż uczestniczy w tego typu wydarzeniach  Nie bierze w nich udziału 6,3%, zaś 

4,2% wskazało iż nie uczestniczy w nich, wskazując jednocześnie na powody  Jednym  

z nich jest to, że zazwyczaj organizowane wydarzenia niestety nie trafiają w gust 

zainteresowania tej osoby  Innym powodem braku uczestnictwa jest mieszkanie poza 

miastem i wskazanie na problemy logistyczne, tj  w czasie kiedy odbywają się te 

wydarzenia napotykają na trudności z zaparkowaniem auta  Dwóch respondentów 

wskazało także, że nie lubią festynów oraz że sami nie wiedzą w sumie dlaczego nie 

uczestniczą w takich wydarzeniach  Te wyniki przedstawia poniższy wykres   
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Rys. 7. Uczestnictwo respondentów w wydarzeniach promowanych przez miasto 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

 Kolejne pytanie dotyczyło oceny jakości organizowanych przez Gminę 

Świebodzin wydarzeń  Odpowiedzi widać na kolejnym rysunku  

 

Rys. 8. Ocena jakości organizowanych wydarzeń przez Gminę Świebodzin 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 
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 Większość badanych 56% ocenia je przeciętnie, deklarując, że czegoś w nich 

brakuje, aczkolwiek nie mają jakiś większych zastrzeżeń  34,1% z nich ocenia dobrze ich 

jakość wskazując, że spełniają ich oczekiwania  6,6% ocenia je źle, gdyż tylko nieliczne 

wydarzenia, które organizuje miasto spełnia ich oczekiwania  Nieliczni badani bo 2,2% 

oceniło bardzo dobrze jakość wydarzeń, twierdząc, że one w pełni odpowiadają ich 

potrzebom, a tylko 1,1% oceniło je bardzo źle, deklarując, że żadne z wydarzeń, których 

organizatorem jest miasto, nie odpowiada ich potrzebom i oczekiwaniom  Dokonując 

ogólnej oceny tych odpowiedzi, widać, że większość (ponad połowa 56%) ocenia 

wydarzenia promowane przez miasto przeciętnie, ponad 1/3 z nich 36,3% (zliczenie 

odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze”) ocenia je pozytywnie, zaś negatywnie oceniła je 

mniejszość, która stanowi w sumie 7,7% (zliczenie odpowiedzi „źle” i „bardzo źle”)  

W kolejnym pytaniu poproszono respondentów o wskazówki, sugestie, co 

należałoby zatem usprawnić w obecnej organizacji wydarzeń  Pytanie umożliwiało 

udzielenie paru odpowiedzi  

 

Rys. 9. Propozycje i wskazówki respondentów które pozwolą na usprawnienie 

organizacji wydarzeń przez Gminę Świebodzin 

 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 
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Najwięcej badanych osób 61,5% uważa, że należy zwiększyć częstotliwość takich 

wydarzeń, a także dostosować ich tematykę do potrzeb mieszkańców  Drugą 

najliczniejszą grupą byli respondenci, którzy stanowili niemal połowę bo 49,5%  Według 

nich należy postawić na jakość tych wydarzeń (np  zwiększyć bezpieczeństwo, budżet 

itp )  Jedna trzecia 30,8% jest zdania, iż ulepszyć należy dostęp do informacji (przepływ 

informacji o tych wydarzeniach wymaga poprawy)  16,5% sądzi, że należy pomyśleć nad 

lepszym rozplanowaniem ich w czasie, tak aby wydarzenia nie nakładały się na siebie  

i możliwe było uczestnictwo w każdym z wydarzeń  Wśród niżej notowanych odpowiedzi 

były jeszcze sugestie, aby popracować nad lokalizacją wydarzeń, gdyż niektórzy mogą 

napotykać na trudności z dojazdem na miejsce wydarzenia  A 5,5% respondentów 

udzieliło także innych odpowiedzi wśród których były np  więcej wydarzeń 

dopasowanych do młodzieży, zmiana charakteru wydarzeń na bardziej nowoczesne czy 

lokalizacja wydarzeń na Świebodzińskich Błoniach gdzie znajdowałyby się również 

ławeczki dla osób starszych  

Mieszkańcy zatem oczekują przede wszystkich częstszych wydarzeń z naciskiem 

na zachowanie ich wysokiej jakości  

 

Rys. 10. Deklaracja udziału w ostatnim wydarzeniu organizowanym na terenie 

Gminy Świebodzin 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 
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Przechodząc do następnego pytania, zapytano respondentów kiedy ostatnio wzięli 

oni udział w jakimkolwiek wydarzeniu organizowanym na terenie Gminy Świebodzin  

Ponad połowa z nich 54,9% uczestniczyła w takim wydarzeniu w przeciągu ostatnich  

3 miesięcy  Z kolei jedna trzecia 30,8% w ciągu ostatnich 6 miesięcy  6,6% z nich nie 

pamięta kiedy to było, 5,5% badanych wzięło udział w takim wydarzeniu rok temu,  

 a 2,2% więcej niż rok temu   

Następnie badani wskazywali, które atrakcje w Gminie są ich zdaniem najbardziej 

warte zobaczenia bądź odwiedzenia  Pytanie umożliwiało wielokrotną odpowiedź  

Udzielone odpowiedzi przedstawia poniższa tabela   

  

Tabela 3. Atrakcje w Gminie Świebodzin warte zobaczenia lub odwiedzenia – 

zdaniem respondentów 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

Respondenci wskazują, że najbardziej atrakcyjne miejsca w Gminie, które mamy 

na wyciągnięcie ręki i z których możemy na co dzień korzystać to przede wszystkim 

okoliczne lasy i jeziora – 80,2%  Nie da się ukryć, że nasze województwo i region może 

poszczycić się bujną zielenią i stanowi atrakcyjne turystycznie miejsce, zachęcające do 

odpoczynku na łonie natury  Kolejne atrakcyjne miejsca to szlaki turystyki pieszej  

i rowerowej – 52,7%  Połowa badanych (50,5%) wskazuje także na figurę Jezusa 
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Chrystusa Króla Wszechświata jako miejsce, które koniecznie warto zwiedzić będąc  

w Świebodzinie  Trochę mniej bo 48,4%, proponuje zwiedzanie Ratusza Miejskiego  

i wieży widokowej, a 40,7% odwiedzenie miejscowości Gościkowo – Paradyż  

i tamtejszego pocysterskiego Kościoła pw  S  Marcina z Tours i Wniebowzięcia NMP  

Ponad ¼ bo 25,3% proponuje także odwiedzić tutejszy Kościół pw  Św  Michała 

Archanioła  Dla 18,7% badanych atrakcyjna i warta zobaczenia jest także Ławeczka 

Niemena przy Ratuszu w Świebodzinie, Muzeum Regionalne – 14,3%, obwarowania 

miejskie i Kościół pw  NMP Królowej Polski – oba warianty uzyskały odsetek 11%  

Następnie po 9,9% uzyskały dwie kolejne odpowiedzi tzn , że warte zobaczenia jest także 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie oraz Pomnik Sukiennika 

Świebodzińskiego  Najmniej atrakcyjnym miejscem według badanych jest mieszczańska 

zabudowa mieszkalna - 6,6% oraz dawna szkoła parafialna – 0% wskazań  5,5% 

przebadanych wskazało także na inne atrakcyjne miejsca  Wśród nich ich zdaniem są np  

artystyczne happeningi (np  wystawa na ulicy Wiejskiej) czy podziemne schrony  

i korytarze, które niestety nie są dostępne dla zwiedzających  Wśród tej grupy odpowiedzi 

była także, że wszystkie wymienione wyżej miejsca są atrakcyjne i warte zobaczenia   

Analizując odpowiedzi badanych osób, należy zwrócić uwagę, iż według nich 

najbardziej atrakcyjne miejsca na terenie Gminy Świebodzin to te, które z punktu 

widzenia turystyki są jednocześnie największym, ale nie do końca wykorzystanym  

potencjałem Gminy  Takie miejsca jak okoliczna zieleń (lasy i jeziora), ścieżki piesze  

i rowerowe, Ratusz Miejski, Figura Jezusa Chrystusa, powinny stać się znakiem 

rozpoznawczym regionu i tworzyć główny punkt odniesienia w przyszłości  Nie ma 

wątpliwości, iż Gmina Świebodzin te sugestie musi mieć na uwadze w sytuacji, gdy 

będzie chciała w przyszłości stworzyć nową ofertę skierowaną do turystów   

Poproszono także badanych o wskazanie wydarzenia organizowanego przez 

Gminę Świebodzin, które najlepiej wspominają  Udzielenie odpowiedzi na to pytanie 

miało na celu poznanie, jakiego typu wydarzeń oczekują badani i które najbardziej 

przypadają do gustu mieszkańcom  Przedstawia to poniższa tabela   
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Tabela 4. Wydarzenia organizowane przez Gminę Świebodzin, które respondenci 

wspominają najlepiej 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

Dokonując charakterystyki odpowiedzi, najmilej wspominanymi przez 

respondentów wydarzeniami Gminy Świebodzin są: 

-  Dni Świebodzina 58,2%; 

-  Kino letnie „Na Leżakach” 53,8%; 

-  Seanse kinowe 41,8%; 

-  Imprezy sportowo-rekreacyjne 30,8%; 

-  Jarmarki na placu Jana Pawła II 29,7%; 

-  Dyskoteki w fosie 23,1%; 

- Spotkania, wykłady z ciekawymi ludźmi (jak spotkania autorskie w Bibliotece 

Publicznej) 16,5%  
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Wśród innych już niżej ocenionych odpowiedzi były jeszcze: spektakle teatralne, Noc 

Muzeów, Tydzień Patriotyczny oraz inne obchody świąt państwowych, dożynki gminne, 

warsztaty, szkolenia i zajęcia o różnego typu charakterze, wystawy czy koncerty muzyki 

rozrywkowej   

W grupie innych odpowiedzi (7,7%) najlepiej wspominanych wydarzeń były 

również: 

- Noc Bibliotek; 

- Parada św  Mikołaja; 

- Festyn z Policją  

 Kolejnym z pytań było pytanie całkowicie otwarte, w którym badane osoby miały 

szansę swobodnej wypowiedzi  A dotyczyło ono możliwości zorganizowania dowolnego 

wydarzenia w Gminie Świebodzin  Poproszono respondentów o to, aby wskazali jakiego 

typu byłoby to wydarzenie  Poniżej przedstawiono tylko 7 najczęściej powtarzających się 

propozycji, które widać w tabeli 5  

 

Tabela 5. Propozycje zorganizowania dowolnego wydarzenia w Gminie Świebodzin 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

Wśród pozostałych propozycji były m  in  także:  

- wyścig motorowerów z okresu PRL  

- impreza łącząca rodzinny festyn z animacjami, zawodami sportowymi, warsztatami  

i np  kinem plenerowym 

- sprzątanie miasta, takie jak obecne akcje Pro Świebodzin, ale na większą skalę; 

- więcej kina plenerowego, koncertów, food tracków; 
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- targi zdrowej żywności - warsztaty zdrowa żywność, zdrowe gotowanie  

- rajdy, zawody rowerowe; 

- teatr uliczny; 

- jarmark bożonarodzeniowy z tym, że trwający dłużej niż kilka godzin, np  cały weekend 

lub kilka dni  

 Kolejne z pytań stanowiło uzupełnienie poprzedniego  Jego celem było poznanie 

opinii na temat tego, jakiego typu wydarzeń zdaniem badanych, najbardziej brakuje  

w Gminie Świebodzin  Odpowiedzi widać poniżej  

 

Tabela 6. Wydarzenia, których brakuje w Gminie Świebodzin - zdaniem 

respondentów 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

Największy odsetek respondentów jest zdania, że najbardziej odczuwalny jest 

brak wydarzeń kulturalnych takich jak koncerty, festyny, dyskoteki  Uważa tak niemal 

połowa badanych – 48,4%  Drugim rodzajem wydarzeń, których najbardziej brakuje 

respondentom są animacje dla dzieci na plażach i kąpieliskach (37,4%)  Następnie 

wydarzeń sportowo-rekreacyjnych (33%), zajęć które miałyby na celu integrację różnych  
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grup społecznych (23,1%), zajęć językowych oraz z samoobrony (16,5%), wydarzeń 

charytatywnych (13,2%), niedzielnych poranków filmowych (12,1%) oraz wydarzeń 

promujących dialog pomiędzy różnymi narodowościami (11%)  Po równo (7,7%) 

wskazano także trzy inne takie jak: zajęcia mające na celu naukę radzenia sobie  

z doświadczaniem przemocy domowej, wydarzeń dla osób z niepełnosprawnością oraz 

innych, które respondenci sami proponowali, a były wśród nich: spotkania autorskie  

z autorami książek, pogadanki tematyczne, dyskoteka/klub dla dorosłych, którego 

brakuje, a który by respektował zasady kultury  

Następnie zapytano badane osoby, co stanowi dla nich przeszkodę w udziale  

w wydarzeniach organizowanych przez Gminę  Taki sam odsetek rzędu 38,5% uzyskały 

dwie odpowiedzi: brak czasu oraz stwierdzenie, że jeśli dane wydarzenie interesuje 

konkretną osobę, to nie ma ona problemu z uczestnictwem w takim wydarzeniu  Blisko 

¼ badanych (24,2%) twierdzi, że wydarzenia nie wpisują się w ich oczekiwania  Dla 

16,5% badanych przeszkodą jest ograniczony dostęp do informacji o wydarzeniu  Z kolei 

6,6% wskazuje na trudności z dojazdem na miejsce wydarzenia, a 5,5% na to, że niekiedy 

więcej wydarzeń odbywa się jednocześnie więc nie ma możliwości uczestnictwa  

w każdym z nich  4,4% wskazało także na inne przeszkody, którymi były między innymi 

brak dialogu podmiotów organizujących wydarzenia kulturalne z młodymi osobami na 

temat ich oczekiwań kulturalnych oraz brak zamieszkania na stałe w Świebodzinie  

 

Rys. 11. Przeszkody w udziale w wydarzeniach organizowanych przez Gminę 

 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie wyników badań (N=91.) 
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4.1 Świebodziński Dom Kultury 

 

 Następnie badanie zostało podzielone na tzw  sekcje czy bloki, w których każdy 

blok zawierał pytania mające na celu pozyskanie opinii i ocen na temat postrzegania 

poszczególnych podmiotów współpracujących z Gminą  Pierwszy z nich dotyczył 

Świebodzińskiego Domu Kultury i zapytano w pierwszej kolejności czy aktualna oferta 

tego podmiotu spełnia oczekiwania badanych osób  Według 5,5% respondentów tak, gdyż 

oferta jest bardzo dobra, ale największy odsetek ludzi 40,7% oceniło ją dobrze  W sumie 

46,2% uważa, iż spełnia ona ich oczekiwania  38,5% badanych ocenia ofertę przeciętnie  

Niemal 10% (9,9%) uważa, że nie jest ona dopasowana do ich potrzeb  Być może są to 

młodzi ludzie, którzy wcześniej wskazali, że odczuwają brak wydarzeń kulturalnych, 

które trafiałyby w ich zainteresowania i były kierowane to ich kategorii wiekowej  

Natomiast 5,5% nie jest ofertą w ogóle zainteresowana   

 

Rys. 12. Ocena oferty Świebodzińskiego Domu Kultury 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 
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Badane osoby udzielały także odpowiedzi na pytanie, do jakiej ich zdaniem grupy 

najbardziej skierowana jest oferta Świebodzińskiego Domu Kultury  Większość z nich 

wskazało na grupę seniorów – odpowiedziała tak ponad połowa badanych tj  53,8%  

Dwie inne odpowiedzi uzyskały wynik po 26,4% a były to: grupa młodzieży oraz 

odpowiedź, że trudno sprecyzować do jakiej grupy kierowana jest oferta ŚDK, ponieważ 

jest różnorodna, ale dzięki temu też ciekawa dla respondentów  20,9% badanych uważa, 

że oferta skierowana jest do rodzin z małymi dziećmi, a po 16,5% ocenione dwie kolejne 

odpowiedzi: do osób dorosłych oraz że jest niesprecyzowana i badane osoby mają  

w związku z tym problem z odnalezieniem się wśród niej  

 

Rys. 13. Ocena respondentów na temat tego, do kogo kierowana jest oferta ŚDK 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

W kolejnym pytaniu badani oceniali całą dotychczasową działalność podmiotu 

jakim jest Świebodziński Dom Kultury  Ponad połowa ocenią ją dobrze 50,5% i bardzo 

dobrze 8,8%, przeciętnie - 30,8%, nie interesuje się ofertą 3,3%, a 6,6% udzieliło 

odpowiedzi: „trudno powiedzieć”   
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Rys. 14. Ocena dotychczasowej działalności Świebodzińskiego Domu Kultury 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

 Kolejnym zagadnieniem w ramach tej sekcji było pytanie dotyczące tego, co 

respondent by zmienił w Świebodzińskim Domu Kultury gdyby miał taką możliwość  

Zdecydowana większość badanych bo aż 87,9% jest za wprowadzeniem oferty wydarzeń 

weekendowych o różnego rodzaju charakterze tj : kulturalnym, rozrywkowym, 

rekreacyjnym (takie jak: kino plenerowe, pikniki rodzinne, itp )  18,7% przebadanych 

oczekiwałoby zmiany oferty, ponieważ aktualna oferta nie jest dla nich satysfakcjonująca  

13 respondentów którzy stanowili odsetek 14,3% wskazało także na inne propozycje 

zmiany m in  takie jak:  

- więcej wydarzeń dla osób młodych; 

- więcej koncertów znanych artystów,  

- przedstawienia teatralne dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży  

 Następne pytanie dotyczyło częstotliwości korzystania z oferty ŚDK  Wyniki 

przedstawia poniższy wykres  
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Rys. 15. Częstotliwość korzystania respondentów z oferty ŚDK.  

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

Większość respondentów (54,5%) korzysta z oferty Świebodzińskiego Domu 

Kultury rzadko tzn  raz na kwartał  Prawie ¼ (24,2%) czasami tj  przynajmniej raz  

w miesiącu  Tylko 4% badanych korzysta z niej często czyli przynajmniej raz w tygodniu  

9,1% deklaruje, iż nie korzysta z oferty tego podmiotu  8,1% również wskazało, że nie 

korzysta, podając jednocześnie powody braku zainteresowania: 

- zajęcia wiekowo nie są odpowiednie do tego ciężko zgrać je z czasem w pracy; 

- jest za mało teatrów i koncertów; 

- oferta nie trafia do mojej rodziny; 

- brak pomysłu na ofertę dla ludzi młodych; 

- oferta jest konstruowana tak, aby zadowolić seniorów (np  muzyka: skrzypce, chór – nie 

dla młodych osób, to nie jest to czego oczekuję)  

 Kolejnym pytaniem była prośba o ocenę strony internetowej Świebodzińskiego 

Domu Kultury pod kątem jej przejrzystości, grafiki, tego czy jest wystarczająco czytelna 

dla internautów  Wyniki widać niżej  
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Rys. 16. Ocena przez respondentów strony internetowej ŚDK 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

Analizując te odpowiedzi, większość badanych tj  55,9% uważa, że strona 

internetowa Świebodzińskiego Domu Kultury jest przeciętna  Jej przejrzystość, 

czytelność oraz oprawa graficzna wymagają poprawy, ponieważ jest mało atrakcyjna  

w odbiorze  1/3 tj  30,1% z kolei ocenia ją bardzo dobrze i uważa, że jest czytelna, 

przejrzysta i graficznie przystępna  Tylko 8,6% uważa stronę ŚDK za nieciekawą, 

nieczytelną i nieatrakcyjną  A dodatkowo 5,4% respondentów oprócz swojej oceny, 

naniosło także uwagi związane ze stroną wśród których były:  

- repertuar kina na stronie jest nieaktualizowany, pozostają filmy, które już nie są grane, 

trzeba przewijać stronę, żeby znaleźć aktualnie wyświetlane filmy; 

- nie zaglądam na stronę; 

- nigdy nie widziałem tej strony; 

- trzeba pamiętać, że większość ludzi korzysta teraz ze smartfonów, a strona jest do nich 

graficznie niedopasowana  

 W tabeli poniżej widać odpowiedzi na następne z zagadnień, które dotyczyło tego, 

skąd badani pozyskują wiedzę o wydarzeniach organizowanych przez ŚDK   
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Tabela 7. Skąd respondenci dowiadują się o organizowanych przez ŚDK 

wydarzeniach? 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

 Źródłem wiedzy zdecydowanej większości badanych osób (81,3%)  

o organizowanych przez ŚDK wydarzeniach jest internet, a w szczególności strona 

miasta: www swiebodzin eu, strona ŚDK: www sdk swiebodzin pl oraz media 

społecznościowe w tym profil ŚDK na Facebooku  Drugim najbardziej efektywnym 

źródłem pozyskiwania informacji o wydarzeniach są plakaty (51,6%)  Prawie 1/3 

uzyskuje również takie informacje dzięki znajomym (29,7%)  Po 1,1% wskazało także 

na: radio, ulotki, prasę lokalną oraz osobiste odwiedzenie siedziby ŚDK   

 Ostatnim zagadnieniem z bloku pytań dotyczącego Świebodzińskiego Domu 

Kultury było pytanie całkowicie otwarte, w którym respondenci mogli w pełni się 

wypowiedzieć  A polegało na tym, że respondent mógł zaproponować organizację 

własnego wydarzenia lub całej sekcji tematycznej w ramach działalności ŚDK  Wśród 

najciekawszych propozycji były: 

- zajęcia z ceramiki dla dzieci, młodzieży i seniorów; 

- DKF; 

- wydarzenia integrujące rodziny np  wspólne kolędowanie w okresie przedświątecznym; 

- maratony filmowe; 

- koncert rozrywkowy współczesnych artystów oraz stand up; 

- zajęcia z niemowlętami/ małymi dziećmi  Cos dla mam, które są w domach  

z dziećmi  

http://www.swiebodzin.eu/
http://www.sdk.swiebodzin.pl/
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 Analizując wszystkie odpowiedzi na pytania dotyczące działalności 

Świebodzińskiego Domu Kultury w celu dokonania podsumowania, należy przedstawić 

następujące wnioski: 

-  ofertę ŚDK ocenia dobrze i bardzo dobrze 46,2% badanych, 38,5% ocenia ją 

przeciętnie, a według 10% jest niedopasowana; 

- oferta ŚDK zdaniem badanych skierowana jest głównie do seniorów, odpowiedziała tak 

ponad połowa badanych – 53,8%; 

- dokonując oceny całej dotychczasowej działalności ŚDK, prawie 60% respondentów 

ocenia ją dobrze i bardzo dobrze; 

- co według badanych kwalifikuje się do zmiany w ŚDK? Oczekują oni wprowadzenia 

oferty wydarzeń weekendowych, skierowanych głównie do młodych ludzi; 

- z oferty ŚDK większość badanych korzysta rzadko, raz na 3 miesiące – 54,5%; 

- większość respondentów stronę internetową ŚDK ocenia przeciętnie – 56%; 

- źródłem wiedzy badanych o wydarzeniach organizowanych przez ŚDK jest internet, 

następnie plakaty oraz ich znajomi; 

- wśród propozycji zorganizowania przez respondentów własnego wydarzenia w ramach 

działalności ŚDK jest integracja rodzin z dziećmi, koncerty, maratony filmowe  Głównie 

oczekują oni większego skierowania oferty w stronę ludzi młodych  

 

 

4.2. Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

 Następny blok składał się z pytań dotyczących oceny Ośrodka Sportu i Rekreacji  

Na początku zapytano czy aktualna oferta zajęć rekreacyjno-sportowych tego podmiotu 

spełnia oczekiwania badanych osób  Najwięcej z nich 36,6% uważa, że oferta jest 

przeciętna  21,5% ocenia ją dobrze twierdząc, że spełnia ich oczekiwania  Według 19,4% 

oferta OSiR nie jest dostosowana do ich potrzeb  A 15,1% respondentów nie jest w ogóle 

zainteresowanych tą ofertą  Tylko 4,3% z nich wskazało odpowiedź iż oferta jest bardzo 

dobra  3,2% oprócz oceny dopisało także swoje uwagi na temat oferty Ośrodka Sportu  

i Rekreacji  Wśród nich były między innymi: 

- niestety nie znam tej oferty; 

- jednolitość – piłka nożna i ręczna; 
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- wskazówka, że przydałoby się większe, zmodernizowane miejsce zamiast małej hali 

sportowej  

 

Rys. 17. Ocena przez respondentów oferty rekreacyjno-sportowej Ośrodka Sportu  

i Rekreacji 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

Kolejne pytanie polegało na wskazaniu respondentów do jakiej grupy ich zdaniem 

najbardziej skierowana jest oferta Ośrodka Sportu i Rekreacji  Według 41,8% do 

młodzieży  Ponad 1/3 (30,8%) uważa, że oferta jest niesprecyzowana i trudno jest im się 

w niej odnaleźć  25,3% jest zdania, że oferta jest najbardziej skierowana do osób 

dorosłych, a według 17,6% trudno jest określić do kogo, gdyż według tej grupy badanych 

oferta jest różnorodna, a przez to ciekawa  13,2% sądzi, że oferta kierowana jest głównie 

do rodzin z małymi dziećmi, a tylko 3,3% uważa, że do seniorów  Ponadto 11% badanych 

wskazało odpowiedź „nie dotyczy”  
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Rys. 18. Ocena respondentów na temat tego, do kogo kierowana jest oferta OSiR 

 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

 Następnie badani oceniali całą dotychczasową działalność rekreacyjno-sportową 

Ośrodka Sportu i Rekreacji  Odpowiedzi przedstawia poniższy wykres   

 

Rys. 19.  Ocena dotychczasowej działalności rekreacyjno-sportowej OSiR 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 
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Najwięcej respondentów (40,7%) ocenia działalność OSiR przeciętnie  Na drugim 

miejscu uplasowała się odpowiedź „dobrze” (z odsetkiem 22%)  Następnie „trudno 

powiedzieć” (17,6%) oraz odpowiedź, że respondenci nie interesują się ofertą OSiR i nie 

ma zdania na ten temat (16,5%)  Jedynie nieliczni (3,3%) ocenili działalność rekreacyjno-

sportową tego podmiotu bardzo dobrze   

Zapytano także badane osoby czy gdyby mogli coś zmienić w Ośrodku Sportu  

i Rekreacji to co by to było? Analizując odpowiedzi, większość bo 53,8% oczekiwałaby 

wprowadzenia oferty weekendowej, która zaproponowałaby ciekawe wydarzenia  

o charakterze rekreacyjno-sportowym w czasie wolnym od pracy kiedy naturalnie więcej 

czasu można przeznaczyć na tego rodzaju aktywność i spędzić go wspólnie z rodziną 

uczestnicząc w takich wydarzeniach  Ponad 1/3 (33%) jest zdania, że należy zmienić całą 

ofertę, ponieważ aktualna nie jest dopasowana do ich potrzeb i nie spełnia ich oczekiwań  

Z kolei 28,6% chciałaby, aby w OSIR pojawiły się groty solne  Nieliczni (11%) podali 

jeszcze inne propozycje np : 

- kręgle; 

- darmowe zajęcia pod chmurką dla dorosłych; 

- remont bieżni na stadionie oraz otwarcie sekcji lekkoatletycznej; 

- więcej życia, aktywności i zaangażowania bo aktualnie mało się tam dzieje; 

- piłka siatkowa w okresie wiosenno-letnim  
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Rys. 20. Co respondenci zmieniliby w OSiR gdyby mogli 

 

 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

 Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości korzystania z oferty Ośrodka Sportu  

i Rekreacji  Na pierwszym miejscu znajduje się odpowiedź, że badani korzystają z oferty 

OSIR raz na 3 miesiące, a więc rzadko (36,9%)  Druga najliczniejsza odpowiedź, którą 

wskazała ponad 1/3 respondentów (35,9%) to taka, iż nie korzysta w ogóle z oferty,  

a 12,6% wskazało dodatkowo na powody braku zainteresowania, które wymieniono 

niżej  W sumie zliczając te odpowiedzi, widać, że nie korzysta z oferty OSiRu  niemal 

połowa bo 48,5% badanych  Czasem, czyli raz na miesiąc z wydarzeń Ośrodka Sportu  

i Rekreacji korzysta 8,7% badanych osób, a 5,8% korzysta z oferty często tzn  

przynajmniej raz na tydzień  Wracając jednak do braku zainteresowania ofertą  

i wskazanych powodów tego stanu rzeczy, podano: 

- brak czasu; 

- uprawianie innego sportu w innym obiekcie; 

- brak oferty dla rodzin z dziećmi poza piłką i basenem; 

- nieciekawa oferta sportowa; 

- za małe rozreklamowanie wydarzeń przez OSiR  

Poniżej znajduje się wykres z tymi wynikami  
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Rys. 21. Częstotliwość korzystania respondentów z oferty OSiR 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

Respondenci oceniali także stronę internetową Ośrodka Sportu i Rekreacji  

Najwięcej odpowiedzi bo 44% wskazali Ci, którzy ocenili ją za przeciętną czyli mało 

przejrzystą i czytelną, a także mało atrakcyjną graficznie  27,5% z nich oceniło ją jako 

nieciekawą czyli nieczytelną i nieatrakcyjną  A 16,5% ocenia ją bardzo dobrze jako 

czytelną, przejrzystą i atrakcyjną pod względem grafiki  12,1% badanych dodało również 

swoje uwagi związane ze stroną OSiR wskazując na to, że nigdy jej nie widziało lub 

nigdy nie wchodziło na stronę tego podmiotu  Wyniki przedstawia poniższy wykres  
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Rys. 22.  Ocena przez respondentów strony internetowej OSiR 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

Następne pytanie dotyczyło tego, skąd badani dowiadują się o organizowanych 

wydarzeniach przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  Odpowiedzi widać w tabeli 8  

 

Tabela 8. Skąd respondenci dowiadują się o organizowanych przez OSiR 

wydarzeniach 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 
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Dokonując charakterystyki udzielonych odpowiedzi, należy zwrócić uwagę na to, 

że głównym źródłem wiedzy badanych respondentów na temat organizowanych przez 

OSiR wydarzeń, jest internet (68,1%)  W szczególności jest to strona miasta: 

www swiebodzin eu,  strona OSiR: www osir swiebodzin pl  oraz media społecznościowe 

w tym profil OSiR na Facebooku  Drugim najbardziej efektywnym źródłem 

pozyskiwania informacji o wydarzeniach są znajomi respondentów (38,5%)  Następnie 

plakaty, które wskazało 17,6% badanych, ulotki (3,3%) i osobiste odwiedzenie siedziby 

OSiR (2,2%)  Po 1,1% wskazało także na: radio i telewizję, a 6,6% wskazując na wariant  

„inne” wpisali, że poprzez media społecznościowe oraz część, że nie docierają do nich 

żadne informacje   

W ramach ostatniego pytania dotyczącego Ośrodka Sportu i Rekreacji, badani 

swobodnie wypowiadali się na temat tego, jakie wydarzenie w ramach działalności tego 

podmiotu zorganizowaliby gdyby mieli taką możliwość  Najczęściej powtarzające się 

odpowiedzi to były: 

- zajęcia dla rodzin na basenie; 

- siatkówka plażowa; 

- zajęcia fitness dla dorosłych  

 Podobnie jak w przypadku pierwszego podmiotu i tutaj należy dokonać pewnego 

przedstawienia najważniejszych wniosków płynących z badania: 

- ofertę OSiR respondenci oceniają przeciętnie – 36,6%, 25,8% ocenia ją dobrze i bardzo 

dobrze, a według 19,4% jest niedopasowana; 

- oferta tego podmiotu zdaniem badanych skierowana jest głównie do młodzieży – 41,8%, 

według 30,8% jest niesprecyzowana, a 25,3% z nich uważa, że kierowana jest do osób 

dorosłych; 

- oceniając całą dotychczasową działalność OSiR 40,7% ocenia ją przeciętnie, a 25,3% 

dobrze i bardzo dobrze; 

- na pytanie co należy zmienić w ofercie OSiR większość badanych oczekuje 

wprowadzenia wydarzeń o charakterze weekendowym – 53,8%, zaś zdaniem 33% 

należałoby zmienić całą ofertę; 

- z oferty OSiR respondenci korzystają rzadko, raz na 3 miesiące – 36,9%, a ponad 1/3 

nie korzysta z niej wcale; 

- 44% badanych ocenia stronę internetową OSiR przeciętnie; 

http://www.swiebodzin.eu/
http://www.osir.swiebodzin.pl/
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- swoją wiedzę na temat wydarzeń organizowanych przez OSiR badani pozyskują dzięki 

internetowi, (68,1%), następnie znajomym oraz plakatom  

- odnosząc się do propozycji zorganizowania przez respondentów własnego wydarzenia 

w ramach działalności OSiR byłyby to zajęcia dla rodzin z dziećmi na basenie, siatkówka 

plażowa oraz fitness dla dorosłych  

 

 

4.3. Biblioteka Publiczna 

 

 Zgodnie z wcześniejszymi schematami pytań, tym razem poproszono o ocenę 

Biblioteki Publicznej  Na początek badani oceniali czy aktualna oferta kulturalna tego 

podmiotu spełnia ich oczekiwania  Połowa z nich 50,5% odpowiedziała, że tak i że ocenia 

ją dobrze, a 17,6% bardzo dobrze co w sumie stanowi 68,1% ocen pozytywnych  Ponad 

¼ (27,5%) uważa, że oferta jest przeciętna, a po 2,2% że jest zła lub bardzo zła co  

w sumie stanowi nieliczny odsetek 4,4% oceniających ją negatywnie  Te wyniki widać 

poniżej  

 

Rys. 23. Ocena oferty Biblioteki Publicznej 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 
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Następnie respondenci oceniali do jakiej grupy ich zdaniem najbardziej 

skierowana jest oferta Biblioteki  Najwięcej z nich (37,4%) wskazało, że trudno 

powiedzieć, ponieważ jest różnorodna, a dzięki temu ciekawa dla każdego  W przypadku 

pozostałych odpowiedzi, głosy rozkładają się mniej więcej po równo czyli pomiędzy  

20- 30%  Badani uważają, że Biblioteka dzięki swej ofercie jest atrakcyjna zarówno dla 

rodzin z dziećmi (28,6%), młodzieży (23,1%), dorosłych (27,5%) oraz seniorów (20,9%)  

Jedynie 11% wskazało, że oferta tego podmiotu jest niesprecyzowana i w związku z tym 

mają trudności w odnalezieniu się w niej  Również 11% wybrało wariant odpowiedzi „nie 

dotyczy”  Wyniki te przedstawia poniższy wykres   

 

Rys.24. Ocena respondentów na temat tego, do kogo kierowana jest oferta Biblioteki 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

 W kolejnym pytaniu zapytano badane osoby, kiedy po raz ostatni wypożyczyły 

książkę z Biblioteki  Większość najwidoczniej korzysta z niej bardzo rzadko, ponieważ 

nie pamięta – 57,1%  Na drugim miejscu uplasowała się odpowiedź, że w bieżącym 

miesiącu  Odpowiedziało tak 18,7% osób  Następnie 8,8% w ciągu ostatnich 3 miesięcy, 

a równo po 7,7% respondentów odpowiedziało, że w tym tygodniu oraz w tym roku  Te 

odpowiedzi są widoczne na wykresie zamieszczonym poniżej  
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Rys. 25. Ostatnie wypożyczenie przez respondenta książki z Biblioteki  

 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

Następnie respondenci oceniali całą dotychczasową działalność Biblioteki  

Sumując odpowiedzi „bardzo dobrze” (27,5%) i „dobrze” (34,1%), widać, iż pozytywnie 

działalność Biblioteki ocenia większość czyli 61,6% osób  13,2% ocenia ją przeciętnie,  

a 18,7% odpowiedziało, że nie interesuje się nią więc nie ma zdania  Ponadto, 6,6% 

wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”  

 

Rys. 26. Ocena dotychczasowej działalności Biblioteki 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 
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 W kolejnym pytaniu poproszono badanych o wskazanie, co by zmienili  

w Bibliotece, gdyby mieli taką możliwość  Najwięcej wskazań (48,4%) otrzymała 

odpowiedź, że postawiliby regały z książkami na terenie miasta tzw  „bookcrossing”, co 

ostatnio zyskuje na popularności w wielu miastach  Druga grupa respondentów (45,1%) 

uważa, że sam budynek Biblioteki oraz jego wnętrze wymaga już odświeżenia, a więc 

wyremontowaliby je  A 20,9% badanych twierdzi, że zmieniliby ofertę zajęć około 

bibliotecznych, ponieważ ta aktualna nie spełnia ich oczekiwań  11% badanych wskazało 

również inne odpowiedzi wśród których były: 

- zwiększyłbym ilość kadry i godziny pracy bo robią dobrą robotę; 

- oferta wypożyczalni w formie e-book; 

- więcej nowości książkowych w ofercie  

 

Rys. 27. Co respondenci zmieniliby w Bibliotece 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

 Zapytano respondentów także o to, kiedy po raz ostatni odwiedzili oni Bibliotekę  

Najwięcej z nich 40,8% nie pamięta, 16,3% w bieżącym miesiącu, 12,2% w ciągu roku, 

11,2% w bieżącym tygodniu, a 3,1% nie odwiedziło nigdy Biblioteki  Po 8,2% wskazań 

uzyskały dwie odpowiedzi: w tym kwartale oraz odpowiedź, że badani nie odwiedzili 

siedziby Biblioteki z podaniem przyczyn wśród których były takie powody jak na  



GMINA ŚWIEBODZIN  Urząd Miejski w Świebodzinie 
 

 ul. Rynkowa 2  66-200 Świebodzin, tel. +48 68 47 50 880  fax +48 68 38 23 007 

43 

 

przykład: czytanie interesujących rzeczy w internecie, kupowanie e-booków bądź 

zalogowanie w Bibliotece Legimi, zbyt mało nowości oraz wskazanie, że część z pozycji 

posiada stary stan prawny   

 

Rys. 28. Kiedy respondenci ostatnio byli w Bibliotece Publicznej 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

Kolejne zagadnienie to była ocena strony internetowej Biblioteki Publicznej  

35,1% oceniło ją przeciętnie, niewiele mniej z kolei bardzo dobrze 34%  Dla 16% strona 

internetowa tej placówki jest nieciekawa, nieatrakcyjna i nieczytelna, a 14,9% dodało 

własne uwagi na temat istniejącej strony z których niemal wszystkie uwagi to były wpisy 

sugerujące, że badane osoby nigdy jej nie odwiedziły i po prostu nie znają tej strony   
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Rys. 29. Ocena przez respondentów strony internetowej Biblioteki 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

 W kolejnym z pytań, podobnie jak w przypadku innych podmiotów, zapytano 

badane osoby, skąd dowiadują się one o organizowanych przez Bibliotekę Publiczną 

wydarzeniach  Dokonując analizy odpowiedzi i w tym przypadku potwierdza się, że 

głównym źródłem wiedzy badanych respondentów na temat organizowanych wydarzeń, 

jest internet (74,7%), a więc strona miasta: www swiebodzin eu, strona Biblioteki: 

www bp swiebodzin pl  oraz media społecznościowe w tym profil Biblioteki na 

Facebooku  Drugim najbardziej efektywnym źródłem pozyskiwania informacji  

o wydarzeniach Biblioteki są znajomi respondentów (28,6%)  Następnie plakaty, które 

wskazało 20,9% badanych oraz osobiste odwiedzenie siedziby Biblioteki (9,9%)  2,2% 

wskazało jeszcze prasę lokalną oraz 1,1% ulotki  A 6,6% wskazując na wariant  „inne” 

wpisali, że poprzez social media, Facebook albo, że się nie dowiaduje o tych 

wydarzeniach  Nikt nie wskazał telewizji ani radio  

 

 

 

 

 

http://www.swiebodzin.eu/
http://www.bp.swiebodzin.pl/
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Tabela 9. Skąd respondenci dowiadują się o organizowanych przez Bibliotekę 

wydarzeniach 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

 Ostatnim zagadnieniem w ramach tego bloku pytań było wskazanie wydarzenia, 

które respondent by zorganizował, gdyby tylko miał taką możliwość  Było to pytanie 

całkowicie otwarte  Wśród propozycji badanych osób było: 

- Klub Małego Czytelnika; 

- cykl wykładów naukowych na różne tematy; 

- spotkania autorskie z autorami książek, tak jak ma to miejsce obecnie  

 Oto najważniejsze wnioski dla Biblioteki płynące z tych badań: 

- ofertę tego podmiotu ocenia pozytywnie 68,1% badanych (wskazania „dobrze”  

i „bardzo dobrze”); 

- według oceny badanych do kogo skierowana jest oferta Biblioteki, najwięcej 

odpowiedziało, że trudno powiedzieć, ponieważ oferta jest różnorodna, a dzięki temu też 

ciekawa  Ponadto, głosy także rozłożyły się niemalże po równo między 20-30% dla 

każdej grupy wieku: młodzieży, osób dorosłych, rodzin z dziećmi i seniorów, co tylko 

potwierdza, iż oferta Biblioteki rzeczywiście jest różnorodna i atrakcyjna dla każdego, 

bez względu na wiek; 

- co należałoby zmienić w tej ofercie? Niemal połowa bo 48,4% wprowadziłaby 

bookcrossing na terenie miasta, a 45,1% czyli niewiele mniej zauważyło, że budynek oraz 

wnętrze Biblioteki wymaga już remontu; 

- na pytanie o to, kiedy ostatni raz respondenci odwiedzili Bibliotekę, 40,8% 

odpowiedziało, że nie pamięta; 
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- stronę internetową Biblioteki badani oceniają przeciętnie – 35,1%, ale jednocześnie 

prawie tyle samo – 34% ocenia ją bardzo dobrze, a więc w badaniu przodowały dwie 

skrajne odpowiedzi; 

- największym źródłem wiedzy o wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę jest 

internet (74,7%), następnie znajomi oraz plakaty; 

- wśród propozycji organizacji własnego wydarzenia w ramach działalności Biblioteki 

było utworzenie Klubu Małego Czytelnika, cykl wykładów naukowych na różne tematy 

oraz kontynuacja spotkań autorskich  

 

 

4.4 Muzeum Regionalne 

 

 Ostatnim blokiem był zestaw pytań dotyczący Muzeum Regionalnego  Na 

początek oceniana była aktualna oferta tego podmiotu  Według 31,9% oferta jest dobra  

i spełnia oczekiwania respondentów, a według 11% jest bardzo dobra co stanowi w sumie 

42,9% pozytywnych wskazań  28,6% badanych oceniło ją jako przeciętną, a 22% nie jest 

nią w ogóle niezainteresowanych  6,6% z nich uważa ponadto, że oferta Muzeum nie jest 

dostosowana do ich potrzeb  Wyniki przedstawia poniższy wykres   

 

Rys. 30. Ocena oferty Muzeum Regionalnego 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 
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Następnie oceniano do jakiej grupy zdaniem badanych najbardziej skierowana jest 

oferta Muzeum Regionalnego  Według 34,1% oferta tego podmiotu jest niesprecyzowana 

i badanym trudno się w niej odnaleźć  Również ponad 1/3 bo 31,9% odpowiedziała, że 

oferta kierowana jest do osób dorosłych  Następnie 28,6% twierdzi, że trudno określić 

grupę docelową, ponieważ oferta Muzeum jest różnorodna, ale dzięki temu też ciekawa  

22% uważa, że jest kierowana do młodzieży, a po równo czyli po 16,5% wskazano dwie 

kolejne odpowiedzi czyli: do rodzin z małymi dziećmi oraz do seniorów  Te wszystkie 

odpowiedzi są widoczne na niżej zaprezentowanym wykresie  

 

Rys. 31. Ocena respondentów na temat tego, do kogo kierowana jest oferta Muzeum 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

 W następnym zagadnieniu respondenci oceniali całą dotychczasową działalność 

Muzeum Regionalnego  Zliczając odpowiedzi „bardzo dobrze” (13,2%) i „dobrze” 

(33%), można dostrzec, iż pozytywnie ocenia działalność tego podmiotu 46,2% 

badanych  28,6% z nich wybrało odpowiedź „przeciętnie”, a 16,5%, że nie interesuje się 

ofertą Muzeum i w związku z tym, nie ma zdania na ten temat  Najmniejszy odsetek osób 

badanych bo 8,8% udzieliło także odpowiedzi „trudno powiedzieć”   
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Rys. 32. Ocena dotychczasowej działalności Muzeum 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

 Następnie zapytano badane osoby, co by zmieniły w Muzeum Regionalnym jeśli 

miałyby taką możliwość  Przedstawia to poniższy rysunek  

 

Rys. 33. Co respondenci zmieniliby w Muzeum gdyby mogli 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań (N=91.) 
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 Zdecydowana większość badanych osób (69,8%) wskazała odpowiedź, że 

oczekiwałaby większej różnorodności w działaniach Muzeum  Natomiast dość znaczny 

odsetek (41,9%) zmieniłoby ofertę tego podmiotu i bardziej ją rozbudowało, gdyż ich 

zdaniem ta obecna nie do końca im odpowiada   

 Kolejne z pytań dotyczyło częstotliwości korzystania z oferty Muzeum  Widać, iż 

najwięcej osób korzysta z niej rzadko, raz na kwartał – 46,3%  Ponad 1/3 nie korzysta 

wcale z oferty – 34,3%  16,7% także z niej nie korzysta, wskazując na powody braku 

zainteresowania do których zaliczają: 

- brak zmian czyli stale te same ekspozycje; 

- miejsce nie zmienia się od lat, więc nie ma potrzeby częstego odwiedzania; 

- mało interesująca oferta; 

- od lat te same eksponaty  

1,9% korzysta z oferty Muzeum czasami, raz w miesiącu  A tylko 0,9% często tj  

przynajmniej raz w tygodniu   

 

Rys. 34. Częstotliwość korzystania z oferty Muzeum 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 
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 Badani oceniali także stronę internetową Muzeum  Najwięcej z nich oceniło ją 

jako przeciętną wskazując na to, że jest mało czytelna, przejrzysta i atrakcyjna graficznie 

– 47,3%  Z kolei niemal 1/3 bo 29,7% jako bardzo dobrą, przejrzystą, czytelną  

i atrakcyjną pod względem grafiki  A najmniejszy odsetek – 23,1% wskazał, że strona jest 

nieciekawa, nieczytelna i nieatrakcyjna  

 

Rys. 35. Ocena przez respondentów strony internetowej Muzeum 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

 Przedostatnie pytanie dotyczyło tego, jakie są główne źródła informacji badanych 

osób o wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Regionalne  I tutaj, podobnie jak 

w przypadku innych podmiotów, jest to przede wszystkim internet – 69,2%  Następnie 

plakaty 34,1% oraz znajomi 30,8%  6,6% wskazało na inne: Facebook, wskazanie, że 

badany nie szukał takich informacji oraz że nie docierają do niego żadne  4,4% wskazało 

jeszcze na prasę lokalną, a po 2,2% na ulotki oraz dowiadywanie się osobiste w siedzibie 

Muzeum  Odpowiedzi widać w poniższej tabeli  
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Tabela 10. Skąd respondenci dowiadują się o organizowanych przez Muzeum 

wydarzeniach 

 

Źródło:  Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=91.) 

 

 Ostatnie pytanie o charakterze otwartym dotyczyło możliwości zorganizowania 

przez badane osoby, dowolnego wydarzenia w ramach działalności Muzeum 

Regionalnego  Poproszono o wskazanie, jakiego typu byłoby to wydarzenie  Jednakże 

część z respondentów nie tyle proponowała organizację konkretnego wydarzenia, co 

wskazywała na ogólne sugestie, propozycje i wskazówki odnoszące się do Muzeum  

Wśród najciekawszych propozycji były: 

- lekcje ze szkołami w terenie; 

- wystawa dinozaurów; 

- unowocześnienie ekspozycji; 

- rozbudowanie Nocy Muzeów; 

- wykład historyczny na temat naszego miasta w latach 30-50   W szczególności to, jak 

wyglądał ten okres, co się działo przed, w trakcie i po wojnie  Jak wyglądały przesiedlenia 

do naszego miasta, jak miasto się broniło i ogólne jak ten proces przebiegał  

w Świebodzinie  

 Podsumowując ostatni blok pytań dotyczący Muzeum i tutaj należy przedstawić 

najistotniejsze wnioski płynące z realizacji badania: 

- ofertę Muzeum ocenia pozytywnie (suma odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze”) 

42,9%, a 28,6% przeciętnie; 
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- oceniając do kogo kierowana jest oferta tego podmiotu, według 34,1% jest 

niesprecyzowana i badani mają problem z odnalezieniem się wśród niej, druga grupa 

badanych 31,9% wskazała, że oferta kierowana jest do osób dorosłych; 

- całą dotychczasową działalność Muzeum niemal połowa ocenia pozytywnie – 46,2%,  

a 28,6% przeciętnie; 

- na pytanie co badani zmieniliby w tej ofercie 41,9% wskazało, że by ją rozbudowali 

albo wprowadzili większą różnorodność w ofercie – 69,8%, a także unowocześnili 

ekspozycje; 

-badani z oferty Muzeum korzystają rzadko, raz na 3 miesiące – 46,3%, a 34,3% nie 

korzysta z niej wcale; 

- niemal połowa bo 47,3% ocenia stronę internetową tego podmiotu przeciętnie, z kolei 

według blisko 1/3 jest ona bardzo dobra – 29,7%; 

- głównymi źródłami wiedzy na temat organizowanych przez Muzeum wydarzeń jest 

internet (69,2%) oraz plakaty i znajomi; 

- wśród propozycji zorganizowania własnego dowolnego wydarzenia w ramach 

działalności Muzeum badani wskazali lekcje w terenie dla dzieci na zasadzie 

współorganizacji ze szkołami, wystawa dinozaurów i rozbudowanie Nocy Muzeów  

 

 

5. Zakończenie oraz rekomendacje 

 

 Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki badań stanowią w ciągu 

ostatnich lat pierwszą z analiz opinii mieszkańców Gminy Świebodzin na temat oferty 

promocyjnej tego regionu  Poruszone w badaniu problemy oraz odpowiedzi 

respondentów ukazały, że promocja miasta i regionu jest jednym z czynników  

o kluczowym znaczeniu dla całej Gminy   

Przede wszystkim zdaniem osób badanych, region wyróżnia atrakcyjne położenie 

oraz tereny rekreacyjne obfitujące w lasy i okoliczne jeziora  A także potencjał 

gospodarczy, który niestety nie jest według nich obecnie odpowiednio wykorzystywany  

Prawie połowa badanych ocenia jakość życia w Gminie Świebodzin bardzo dobrze, 

podobny odsetek ocenia ją przeciętnie  Głównym źródłem informacji o wydarzeniach 

promowanych przez miasto/gminę jest internet, a więc strony internetowe miasta oraz 

profil Gminy i współpracujących z nią podmiotów na Facebooku  Większość  
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mieszkańców bierze aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez Gminę 

Świebodzin - 89,5% z czego 55% wskazało, że uczestniczyło w takim wydarzeniu 

gminnym w przeciągu ostatnich 3 miesięcy  Jednakże jeśli chodzi o jakość tych 

wydarzeń, badane osoby oczekują pewnych modyfikacji, gdyż tylko zdaniem 1/3 jest ona 

„dobra” i „bardzo dobra”  Ponad 50% ocenia ją jako przeciętną wskazując, że czegoś im 

brakuje  Odpowiadali tak głównie młodzi ludzie, którzy oczekują większej ilości 

wydarzeń skierowanych do ich grupy wiekowej takich jak:  kino plenerowe, koncerty, 

food tracki  Wśród najczęściej proponowanych zmian, które należałoby wprowadzić do 

oferty promocyjnej było zwiększenie częstotliwości tych wydarzeń, a więc mieszkańcy 

oczekują, aby takich okazji do spotkań było więcej, ale jednocześnie przy zachowaniu 

wysokiej jakości organizowanych wydarzeń  Głównie zwiększenia budżetu w celu 

podniesienia atrakcyjności wydarzenia oraz zachowania bezpieczeństwa podczas jego 

trwania   

Respondenci wskazywali także na największe ich zdaniem atrakcje regionu, które 

są warte odwiedzenia  Wśród nich najwyżej notowane odpowiedzi to: lasy i jeziora, szlaki 

turystyki pieszej i rowerowej, figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata oraz Ratusz  

i wieża widokowa  Należałoby zatem mieć to na uwadze przy tworzeniu przyszłej oferty 

turystycznej, aby podkreślić wartość tych atrakcji   

 Wśród cyklicznych wydarzeń Gminy, które mieszkańcy najmilej wspominają są 

przede wszystkim „Dni Świebodzina” czyli festyn integrujący mieszkańców  Jest to 

bardzo dobra okazja dla promocji regionu jeśli tylko repertuar i oprawa tego wydarzenia  

oraz uwzględnione w planie koncerty i zespoły będą spełniały oczekiwania nawet 

najbardziej wymagających  Badani z sentymentem wspominają także kino letnie, 

plenerowe i seanse filmowe, a także inne imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym   

I to właśnie tego typu wydarzeń kulturalnych (festynów, dyskotek, koncertów, seansów) 

brakuje im najbardziej, gdyż prawie połowa respondentów wskazała taką odpowiedź - 

48,4%  Zdaniem 37,4% odczuwalny jest także brak atrakcji dla dzieci na kąpieliskach  

i są oni zwolennikami wprowadzenia animacji plażowych dla najmłodszych  Z kolei 33% 

oczekiwałaby więcej wydarzeń sportowo-rekreacyjnych   

 Zmierzając ku końcowi tej analizy, warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt 

przeszkód w uczestnictwie w wydarzeniach  Co zaskakujące, niemal taki sam jest odsetek 

osób, które twierdzą, że główną barierą ich nie uczestniczenia w wydarzeniach Gminy 

jest brak czasu, co odsetek osób, które twierdzą, że nie istnieją dla nich żadne przeszkody 

jeśli wydarzenie jest dla nich interesujące  To dowodzi jedynie tego, że owszem, 
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większość mieszkańców cierpi na deficyt czasu, dlatego oczekuje więcej wydarzeń i ofert 

weekendowych, jednak jeśli wydarzenie trafi w pełni w ich gust i oczekiwania, to nie 

istnieją dla nich żadne bariery i zawsze znajdą czas, aby wziąć udział w takim 

wydarzeniu  Należy zatem poważnie zastanowić się nad jak najlepszym dopasowaniem 

oferty wydarzeń do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a wtedy będą oni chętnie w nich 

uczestniczyli  

Te wyniki stanowią cenne wskazówki, które jednocześnie stanowią pewne 

zalecenia oraz  rekomendacje, które należałoby mieć na uwadze w przyszłości przy 

tworzeniu nowej oferty dla turystów, inwestorów i mieszkańców przez Gminę 

Świebodzin   Jeśli zostaną one uwzględnione i przyszła oferta zostanie wzbogacona  

o proponowane rozwiązania, z pewnością przełoży się to na nie tylko na promocję 

regionu, co zaowocuje wzrostem turystów odwiedzających miasto/gminę, wzrostem 

inwestycji, podniesieniem jakości życia mieszkańców Gminy, ale i większą identyfikacją 

ze swoim miejscem zamieszkania   
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