
1. Jakie są Twoje pierwsze sko-
jarzenia, gdy słyszysz „Trzebni-
ca”?
Jedne z pierwszych skojarzeń - Ba-
zylika św. Jadwigi (25%) i Winna 
Góra (17%) - odnoszą się do typo-
wego krajobrazu Trzebnicy. Został 
on także odzwierciedlony w logo 
Trzebnicy, co dodatkowo może 
wzmacniać pierwszą myśl o Trzeb-
nicy. Warto zwrócić uwagę na skoja-
rzenie Trzebnicy z domem rodzin-
nym i rodziną, które pojawiło się aż 
w 22% spośród wszystkich odpo-
wiedzi na to pytanie. To potwierdza 
słuszność kierunku obranego przez 
gminę w zakresie promowania mia-
sta przyjaznego rodzinom, kształ-
towaniu postaw prorodzinnych i 
wprowadzanie różnego rodzaju 
udogodnień.  Skojarzenie z rodzin-
nym domem jest nacechowane po-
zytywnie, dlatego wynik ten jest 
dla naszego miasta cennym poten-
cjałem, który należy pielęgnować i 
wzmacniać. Rezultat ten jest także 

istotny w kontekście realizowanej 
strategii zachęcania do osiedlania 
się w gminie Trzebnica.
Ponadto wśród odpowiedzi, które 
uzyskały więcej niż 10 wskazań, nie 
ma żadnej o negatywnym nasta-
wieniu. Główne skojarzenia ankie-
towanych dotyczą rozpoznawalnych 
miejsc naszego miasta (poza Bazyliką 
i Winną Górą wskazano także na Las 
Bukowy - 8%, Trzebnicki Park Wod-
ny ZDRÓJ - 5%, czy szpital - 5%), wy-
darzeń (Trzebnickie Święto Sadów 
– 9%) oraz pozytywnych określeń, 
odczuć i emocji (cisza i spokój – 10%, 
rodzina, przyjaciele i znajomi – 9%, 
ładne i sympatyczne miasto – 8%, 
dynamiczny rozwój – 8%).
W badaniach wizerunkowych z 
2011 roku, dwie pierwsze odpowie-
dzi były takie same – Bazylika św. 
Jadwigi oraz Winna Góra. Wówczas 
Trzebnicki Park Wodny ZDRÓJ nie 
był jeszcze otwarty, teraz zdobył 
więcej głosów. Podobnie jak skoja-
rzenie Trzebnicy z dynamicznym 
rozwojem (wcześniej 5%, teraz 8%).

 Prezentujemy wyniki badań 
wizerunkowych Gminy Trzebni-
ca, które zostały przeprowadzone 
przez Wydział Promocji Urzędu 
Miejskiego w listopadzie i grud-
niu 2013 roku na grupie 311 osób 
(głównie mieszkańcach Gminy 
Trzebnica), które za pomocą inter-

netowego formularza odpowiadały 
na 13 pytań – 4 otwarte, 9 zamknię-
tych. Dobór próby był losowy, a 
ankieta całkowicie anonimowa. 
W pytaniach otwartych każdy an-
kietowany mógł podać więcej niż 
jedną odpowiedź, dlatego suma 
może być większa od 100%. W wy-

kresach prezentujemy odpowiedzi, 
które zyskały najwięcej wskazań.
 Celem przeprowadzonych ba-
dań była próba poznania spojrze-
nia na naszą małą ojczyznę oczami 
osób w niej żyjących i porównanie 
otrzymanych wyników z rezulta-
tami badań z 2011 roku. Dwa lata 

temu ankiety przeprowadziliśmy 
i zbieraliśmy w sposób tradycyjny 
– za pomocą formularza papiero-
wego. Teraz, wykorzystaliśmy for-
mularz internetowy, a dystrybu-
cja ankiety odbyła się za pomocą 
gminnej strony internetowej trzeb-
nica.pl oraz portalu społeczno-

ściowego Facebook. Był to celowy 
zabieg, pozwalający nam zbadać 
głównie młodszą grupę docelową. 
Co ciekawe, wyniki z 2011 i 2013 
roku są zbliżone i wykazują podob-
ne tendencje. 

Raport z badań wizerunkowych Gminy Trzebnica. Listopad-grudzień 2013

Najliczniejsza grupa badanych mieszka w Trzebnicy – 71% (19% w sołectwach 
naszej gminy, a pozostałe 10% jest spoza Gminy Trzebnica). Kobiety stanowią 
43% ankietowanych (mężczyźni 57%). Dwie najliczniej reprezentowane grupy 
wiekowe, to przedział 25-34 lata (36%) oraz 18-24 (23%). 
Ponad 80% osób, które udzieliły odpowiedzi w ankiecie jest mocno (40%) 
lub bardzo mocno (42%) związanych z Trzebnicą. Rzecz jasna, wynik ten w 
dużym stopniu wynika z miejsca zamieszkania ankietowanych, jednak daje 
też pewność poważnego potraktowania badań i szczerych odpowiedzi. Warto 
zwrócić uwagę, że tylko jedna osoba odpowiedziała na to pytanie „wcale”, a 
zaledwie 6, że „słabo”, co stanowi 2% badanych. Średnio związanych z naszym 
miastem jest 15% badanych.
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5. Co Ci się podoba w Trzebnicy?

Ankietowani docenili miejsca odpoczynku i rekreacji , związane ze 
sportem i przyrodą, na czele z obszarem Lasu Bukowego i Stawów 
Trzebnickich wraz z aquaparkiem. Na liście znalazły się także inne 
zalety naszego miasta i gminy, jak dynamiczny rozwój, cisza i spokój 
oraz nowe inwestycje i lokalizacja w pobliżu Wrocławia. Warto zwró-
cić uwagę na bardzo wysoki wynik dynamicznego rozwoju – blisko 
30%. To bardzo pozytywny rezultat, szczególnie, że zazwyczaj ankie-
towani wymieniają konkretne miejsca, wydarzenia lub działania. Tu 
mamy do czynienia z ogólnym procesem zmian i unowocześniania 
naszego miasta i gminy.
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2. Jakie są Twoje ulubione miejsca w 
Trzebnicy?

Ankietowani zdecydowanie doceniają 
uroki Lasu Bukowego i stawów. Niemal 
wszyscy badani (99%) wskazali ten obszar 
Trzebnicy, jako swój ulubiony. Przeważają 
miejsca związane z przyrodą, odpoczyn-
kiem oraz sportem.
Wyniki są bardzo zbliżone do tych otrzy-
manych w 2011 roku, jednak teraz Trzeb-
nicki Park Wodny ZDRÓJ oraz Trzebnicki 
Stadion Miejski FAIR PLAY ARENA osią-
gnęły wyższe wyniki.

3. Gdzie powinno odbywać się Trzebnickie Święto 
Sadów?

W związku z remontem ul. Daszyńskiego, zeszło-
roczne Trzebnickie Święto Sadów odbyło się na Placu 
Pielgrzymkowym przy Bazylice św. Jadwigi. Pojawiło 
się wiele głosów mieszkańców i wystawców, sugerują-
cych, że to miejsce jest według nich korzystniejsze do 
przeprowadzenia tej największej trzebnickiej imprezy. 
Rezultaty badania potwierdzają tę opinię – 53% bada-
nych wolałoby, by Święto sadów odbywało się na Placu 
Pielgrzymkowym (42% wskazało na ul. Daszyńskiego i 
Rynek, 5% ankietowanych nie ma na ten temat zdania).

4. Czy pomysł utworzenia deptaka na ul. Daszyńskiego, to 
dobry pomysł?

Pomimo przeprowadzania badań przez zakończeniem I etapu 
prac remontowych przy ul. Daszyńskiego, gdy nie było jeszcze 
widać efektów oraz ostatecznego wyglądu ulicy i tworzonego 
deptaka, a dodatkowo w okresie zmian w organizacji ruchu 
drogowego, a tym samym zmiany wieloletnich przyzwycza-
jeń mieszkańców - kierowców, prawie 2/3 badanych  uznało  
utworzenie deptaka na Daszyńskiego za dobry pomysł. Po-
nadto aż 12% ankietowanych nie wyraziło swojego zdania od-
nośnie tej inwestycji, co może oznaczać, że czekali na zakoń-
czenie wszystkich prac, by móc wyrazić swoją opinię.
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6. Co Ci się nie podoba w Trzebnicy?

Najbardziej przeszkadza ankietowanym problem z zaparkowa-
niem w centrum miasta oraz korki, spowodowane sygnalizacja 
świetlną. Badanie zostało przeprowadzone w czasie dużych 
zmian organizacji ruchu drogowego w związku z trwającym 
remontem ul. Daszyńskiego - zaburzony od wielu lat układ i 
kierunki ruchu wywołały spore poruszenie. Badani zwrócili 
także uwagę na brak miejsca rozrywki przeznaczonego dla 
młodzieży, jak dyskoteka czy kręgielnia. W porównaniu do in-
nych pytań, wyniki są w tym przypadku bardziej rozproszone 
i stosunkowo niskie.

7. Czy chciał(a)byś, żeby Trzebnica uzyskała ponownie status uzdrowi-
ska?

Ankietowani zdecydowanie popierają starania Trzebnicy o ponowne uzy-
skanie statusu uzdrowiska – 65% opowiedziało się za tymi działaniami, 
przeciwnych jest 15% badanych, a aż 19% nie wyraziło swojego zdania. 
Ogólnie więc mamy do czynienia ze społecznym poparciem wdrażanego 
projektu.

8. Czy często korzystasz z Trzebnickie-
go Parku Wodnego ZDRÓJ?

Z Trzebnickiego Parku Wodnego ZDRÓJ 
regularnie korzysta 32% badanych (11% 
raz w tygodniu, 10% 1-3 razy w miesiącu, 
11% raz w miesiącu), niemal połowa de-
klaruje, że odwiedza basen nieregularnie 
(49%). Ogólnie jednak około 80% ankie-
towanych odwiedza trzebnicki aquapark, 
co jest bardzo satysfakcjonującym wyni-
kiem.

9. Co sądzisz o maskotce Trzebnicy  - Super Kocie?

Maskotka Trzebnicy - Super Kot została ciepło przyję-
ta przez badanych, aż 63% z nich podoba się wizerunek 
maskotki. Przeciwnego zdania jest 8% badanych. Połowa 
pozostałej części badanych nie wyraziła swojego zdania 
(15%). Tyle samo ankietowanych nie wie, jak wygląda 
trzebnicka maskotka (15%).

10. Czy jesteś zadowolony z informacji o mieście i gminnie 
przekazywanych za pomocą oficjalnego fan page’a Trzeb-
nicy na Facebooku?

Zdecydowana większość badanych (69%) jest zadowolona 
z funkcjonowania i informacji zamieszczanych na stronie 
Trzebnicy na portalu społecznościom Facebook. Odmienną 
opinię wyraziło tylko 6% ankietowanych. Potencjał rozwoju 
bazy fanów na tym kanale komunikacji jest jednak spory, po-
nieważ 15% nie zna jeszcze tego fan page’a.
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11. Czy podoba Ci się wdrożony Program Trzebnicka Rodzina 3+?

Program wspierający i promujący duże rodziny w naszej gminie 
podoba się ponad połowie ankietowanych (52%), przy czym tylko 
5% z nich jest odmiennego zdania. Aż 17% ankietowanych nie wra-
ziło swojej opinii, natomiast 26% nie zna jeszcze tego programu, 
co oznacza, że przy zwiększonej akcji promocyjnej może do niego 
przystąpić więcej rodzin oraz przedsiębiorców oferujących specjal-
ne preferencje dla posiadaczy kart.

12. Czy zmiany, które zaszły w 
Trzebnicy na przestrzeni ostat-
nich lat idą w dobrym kierunku?

Zdecydowana większość bada-
nych (aż 87%) dostrzega i popiera 
zamiany, jakie zaszły w Trzebnicy 

w przeciągu ostatnich lat. Tylko 
8% nie jest z nich zadowolonych, 
a 5% ankietowanych nie określiło 
swojego zdania na ten temat. Wy-
różniony w pytaniach otwartych 
zauważalny dynamiczny rozwój 

naszej gminy oraz przeprowa-
dzanie licznych inwestycji na 
pewno przyczyniły się do tak po-
zytywnej oceny. W tym miejscu 
należy dodać, że dokładnie taki 
sam wynik – 87% mieszkańców 

zadowolonych z kierunków roz-
woju Trzebnicy - uzyskany został 
podczas realizacji pierwszych ba-
dań wizerunku miasta, w roku 
2011. Utrzymanie dokładnie tego 
samego, wysokiego wskaźnika 

poparcia na przestrzeni 3 lat jest 
wyraźnym sygnałem, że obrany 
kierunek i tempo rozwoju jest 
właściwe i zgodne z oczekiwa-
niami zdecydowanej większości 
mieszkańców.

PoDSumoWanie

 Wyniki przeprowadzonych 
badań pokazują, że trzebniczanie 
są zadowoleni ze swojego miasta. 
Dostrzegają w nim wiele zalet 
oraz atutów, doceniają przepro-
wadzone zmiany i dynamiczny 
rozwój na przestrzeni ostatnich 
lat, popierają prowadzone działa-
nia i wdrażane pomysły. Chętnie 
spędzają wolny czas w przestrzeni 
miejskiej korzystając z dostępnej 
infrastruktury. Z analizy rezul-
tatów wynika, że badani są zado-
woleni z przeprowadzonych in-
westycji - jak modernizacja Ryn-

ku, rewitalizacja Lasu Bukowego 
i obszaru przy stawach, odnowie-
nie Parku Solidarności, budowa 
kompleksu basenowego, stadionu 
miejskiego, nowej Szkoły Podsta-
wowej nr 2, licznych placów za-
baw, świetlic wiejskich oraz z in-
westycji będących w trakcie reali-
zacji - przychodnia zdrowia, nowa 
hala sportowo-widowiskowa przy 
Szkole Podstawowej nr 2, budowa 
Szkoły Muzycznej, modernizacja 
kina, kolejne drogi, świetlice, a 
także place zabaw. Wszystkie te 
inwestycje odzwierciedlają dy-
namiczny rozwój i zmiany, jakie 
zachodzą w naszej gminie i jakie 

zostały przez ankietowanych do-
cenione. Jednocześnie dostarczają 
konkretnych odpowiedzi na py-
tanie o obszary wymagające ich 
zdaniem poprawy. Rezultaty tego 
pytania pokazują, że Trzebnica 
boryka się z problemami miast 
rozwijających się. Są to przede 
wszystkim utrudnienia komuni-
kacyjne i te związane z miejscami 
parkingowymi. Warto dodać, że 
wymienione przez mieszkańców 
elementy są w większości objęte 
w planach inwestycyjnych naszej 
gminy na najbliższy czas. 
 Wyniki przeprowadzonych 

badań pozwalają na bieżąco we-
ryfikować strategię budowania 
marki miasta, są cennym źró-
dłem informacji o oczekiwaniach 
i opiniach na jego temat, a także 
pozwalają współuczestniczyć 
mieszkańcom w procesie rozwo-
ju. Realizacja badań wizerunko-
wych jest cennym narzędziem w 
budowaniu dialogu obywatelskie-
go oraz wsłuchaniem się w głos 
mieszkańców i zapewnieniem 
dwustronnej komunikacji, w któ-
rej odzew ze strony mieszkańców 
jest dla gminy weryfikacją podej-
mowanych kierunków działań. 
Dlatego w kolejnych latach pla-

nowana jest kontynuacja procesu 
badawczego wśród trzebniczan 
oraz rozwój tego projektu o gru-
py zewnętrzne – inwestorów, tu-
rystów i mieszkańców z innych 
miast. Dzięki temu uzyskamy ob-
raz marki Trzebnicy wśród wspo-
mnianych grup, zbudowany na 
podstawie realizowanej strategii 
komunikacji, co z kolei pozwoli 
na zestawienie wyników z ocze-
kiwanym przez gminę wizerun-
kiem docelowym.
Dziękujemy wszystkim ankieto-
wanym za udział w badaniach!
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