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PODSUMOWANIE 4. EDYCJI BADAŃ WIZERUNKOWYCH TRZEBNICY - WRZESIEŃ 2021

Od 2011 roku, co kilka lat pytamy mieszkańców Trzebnicy                 
o ich opinie na temat naszego miasta i gminy. Poniżej przed-
stawiamy podsumowanie czwartej edycji badań wizerunko-
wych, przeprowadzonych w sierpniu i wrześniu 2021 roku. 
Anonimową, internetową ankietę uzupełniło 180 osób. 

Celem badań społecznych jest chęć poznania opinii miesz-
kańców na temat Trzebnicy, co z kolei stanowi mocną 
podstawę do weryfikacji zrealizowanych zadań oraz plano-
wania następnych przedsięwzięć i inwestycji. Taka forma 
konsultacji społecznych z mieszkańcami pozwala na współ-
uczestnictwo trzebniczan w procesie kreowania kierunków 
rozwoju Gminy Trzebnica.

Ankieta składała się z 16 pytań – 8 otwartych i 8 zamknię-
tych. Należy pamiętać,  że w pytaniach otwartych każdy 
ankietowany mógł udzielić kilku odpowiedzi, stąd ich suma 
może być wyższa niż 100%. W przypadku pytań otwartych, 
prezentujemy odpowiedzi, które uzyskały co najmniej 10 
wskazań przez ankietowanych.

Odpowiedzi udzieliło 100 kobiet (55%), 73 mężczyzn (41%),     
a 7 osób (4%) nie podało informacji o płci. Większość                         
z ankietowanych mieszka w Trzebnicy - 67%, mieszkańcy 
sołectw stanowią 29%, a 4% badanych jest spoza naszej 
gminy. 73% badanych posiada wykształcenie wyższe, 24% 
średnie, 2% podstawowe i 1% zawodowe. Najliczniejszą 

grupę wiekową reprezentują osoby w przedziale 35-44 lata 
(38%) oraz 25-34 lata (29%), kolejne to: 45-54 lata (17%), 
powyżej 55 lat (12%) oraz 15-24 lata (4%). Aż 48% responde-
tów mieszka w Gminie Trzebnica od urodzenia, 16% od 
ponad 10 lat, 15% od mniej niż 5 lat, 11% od ponad 5 lat, 8% 
od ponad 20 lat.

Należy zaznaczyć, że próba 180 osób jest wystarczająca do 
poznania ogólnego obrazu i wizerunku Trzebnicy wśród 
mieszkańców, nie jest natomiast reprezentatywną próbą                         
w rozumieniu socjologicznym. Próba została dobrana 
losowo. Każdy chętny mógł wziąć udział w badaniu.
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3: JAKIE SĄ TWOJE PIERWSZE SKOJARZENIA Z TRZEBNICĄ?

Na pierwszym miejscu znalazł się Las Bukowy i Stawy 
Trzebnickie – wskazane przez 41% badanych. Kolejnym 
skojarzeniem jest bazylika św. Jadwigi wraz z Klasztorem – 
36%. Trzecie główne skojarzenie badanych odnosi się do 
Winnej „Kociej” Góry oraz Wzgórz Trzebnickich – 25%. 
Kolejne dotyczy określeń Trzebnicy jako czystej, zadbanej                
i pięknej – 19%. Na basen wskazało 13% ankietowanych, 
podobnie jak na odczucie, że Trzebnica jest miejscem 
dobrym do życia – wygodna, wszystko na miejscu, przyjazna 
rodzinom. Dla 11% badanych Trzebnica kojarzy się z domem, 
tyle samo osób doceniło ciszę i spokój. Nieco mniej - 9% 
ankietowanych kojarzy Trzebnicę ze stałym rozwojem                       
i inwestycjami, natomiast 8% badanych z zielenią i kwiata-
mi. Dla 7% osób biorących udział w badaniu, pierwszym 
skojarzeniem z Trzebnicą jest św. Jadwiga, dla 6% sady                      
i rodzina. Na to pytanie udzielono 537 odpowiedzi. Tylko 12% 
z nich miało zabarwienie negatywne (np. za dużo samocho-
dów, za dużo bloków, nuda, brak tolerancji, awarie sieci 
wodociągowej, smog, hałas na stawach – wyścigi aut).

Analizując wyniki z poprzednich badań wizerunkowych                 
(z 2011, 2013 i 2017 roku), wyraźnie widać, że bazylika, 
Klasztor i Winna „Kocia” Góra są w czołówce każdego z nich, 
natomiast Las Bukowy zyskał na znaczeniu zajmując teraz 
pierwsze miejsce. Wpisuje się to w ogólny trend większej 
uwagi i troski o środowisko naturalne oraz potrzeby kontak-
tu z zielenią. Potwierdza też, że powrót Trzebnicy do tradycji 
uzdrowiskowych może wzmocnić zaspokojenie tych 
potrzeb mieszkańców.

Warto też zwrócić uwagę, że logo Trzebnicy zawiera                      
wymienione skojarzenia – zarys bazyliki, Klasztoru, Winnej 
„Kociej” Góry. Bardzo zadowalający jest fakt, że wśród 
głównych skojarzeń z naszym miastem trzebniczanie 
wyrażają opinię, że jest to dobre miejsce do życia, wygodne, 
przyjazne rodzinom. 

2: CZY UTOŻSAMIASZ SIĘ ZE STWIERDZENIEM "TRZEBNICA JEST MOIM MIASTEM"?

Twierdząco na pytanie odpowiedziało aż 83% ankietowa-
nych (tak 55% i raczej tak 28%). Negatywne odczucia ma 
15% badanych (raczej nie 10%, nie 5%). 2% badanych nie 
wyraziło swojej opinii. Wynik ten sugeruje, że trzebniczanie 
są związani ze swoim miastem i lubią je. Jest on bardzo 
zadowalający także w kontekście napływu mieszkańców 
spoza naszej gminy – pokazuje, że raczej szybko odnajdują 
się w Trzebnicy i czują się w niej dobrze.
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1: JAKI JEST TWÓJ OGÓLNY POZIOM ZADOWOLENIA Z ŻYCIA W TRZEBNICY/GMINIE TRZEBNICA? (W SKALI OD 1 DO 5)

Aż 74% badanych pozytywnie ocenia swój poziom zadowo-
lenia z życia w Trzebnicy (dobrze 37% i bardzo dobrze 37%). 
Odpowiedź środkową wybrało 17% ankietowanych, 
natomiast 9% ocenia poziom zadowolenia z mieszkania                 
w Trzebnicy jako niski (2 – 6% i 1 – 3%). 

To bardzo dobry wynik, pokazujący oczekiwane rezultaty 
wielu podejmowanych przedsięwzięć i inwestycji, dający 
jednocześnie sygnał, że jest też nadal kilka elementów, 
które można usprawnić i ulepszyć.
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4: OCEŃ STAN PONIŻSZYCH OBSZARÓW (WYŁĄCZAJĄC CZAS PANDEMII) W NASZYM MIEŚCIE I GMINIE
W SKALI OD 1 DO 5 (1 – BARDZO ŹLE, 5 – BARDZO DOBRZE).

Większość obszarów (7 z 11) została oceniona na 4 (eduka-
cja 48%, kultura 39%, sport 38%, bezpieczeństwo 39%, 
płynność ruchu drogowego 36%, ochrona środowiska/eko-
logia 34%, ścieżki rowerowe 35%), dwa obszary na 5 (rekre-
acja 38% oraz komunikacja z Wrocławiem 52%), jeden 
obszar – zdrowie (35%), oceniono na 3. Najwięcej najniż-

5: WYOBRAŹ SOBIE WYMARZONĄ TRZEBNICĘ W 2030 ROKU. JAKA ONA JEST? PODAJ KILKA CECH LUB OPISZ KRÓTKO.

Z licznych i interesujących odpowiedzi na to pytanie wyłoni-
ło się kilka ogólnych bloków tematycznych.

• Ekologia – 39% badanych poruszyło tę kwestię, pisząc                    
o czystym powietrzu bez smogu, większej ilości zieleni                    
w mieście, nowych parkach i drzewach, o ogrodach warzyw-
nych w parkach - dostępnych dla mieszkańców i przez nich 

pielęgnowanych, o zadbanym Lesie Bukowym i Winnej 
Górze, mniejszej ilości bloków, betonu i kostki brukowej.

• Infrastuktura drogowa – 24%. W 2030 roku Trzebnica 
powinna być przyjazna kierowcom, pieszym i rowerzystom, 
mieć więcej ścieżek rowerowych, wyremontowanych 
lokalnych połączeń drogowych, oświetlonych dróg, bardziej 

płynny ruch, więcej chodników, lepszą jakość dróg i chodni-
ków, usprawnioną i powiększoną ofertę komunikacji 
miejskiej, alternatywny transport.

• Rozwój – 23%. Trzebnica powinna być jeszcze lepsza.                   
Tu pojawiły  się określenia – rozwinięta, nowoczesna, 
zmodernizowana, zadbana, czysta, urokliwa, piękna                            
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szych ocen pojawiło się przy ścieżkach rowerowych (10%) 
oraz ochronie środowiska (9%).

Wyniki te pokrywają się z pozostałymi odpowiedziami 
ankietowanych biorących udział w badaniu – docenione jest 
połączenie drogą ekspresową z Wrocławiem, infrastruktura 

i oferta rekreacyjno-sportowa, oferta edukacyjna i kultural-
na. Odnośnie ekologii – z jednej strony badani cenią sobie 
Las Bukowy, sady, tereny zielone, z drugiej zwracają uwagę 
na konieczność zadbania o jakość powietrza i wody.

i spokojna.

• Aktywny wypoczynek – 19%. Respondenci zwracają 
uwagę, że należy zadbać o jeszcze lepszą ofertę rekreacyj-
ną, sportową, turystyczną i wypoczynkową. Badani widzą                 
w naszym mieście park linowy, ściankę wspinaczkową, 
miejsca do jazdy na rolkach, więcej miejsc spotkań i aktyw-
ności dla młodzieży, zadbane zabytki.

• Bezpieczeństwo – 19%. W tym zagadnieniu ankietowani 
wskazywali, m.in. na zwiększoną liczbę pieszych patroli 
Straży Miejskiej i Policji.

• Społeczeństwo obywatelskie – 15%. Ankietowani wskazali 
na zagadnienia dotyczące samych mieszkańców, społe-
czeństwa obywatelskiego i relacji trzebniczan z samorzą-
dem. Badani twierdzą, że w 2030 r. mieszkańcy powinni być 
bardziej zaangażowani w decydowanie o sprawach gminy, 
korzystać ze spotkań w ramach konsultacji społecznych, z 
kolei osoby piastujące publiczne stanowiska powinny być 
bliżej obywateli, wsłuchiwać się w ich potrzeby, liczyć się z 
ich zdaniem. Wszyscy mieszkańcy powinni wykazywać się 
szacunkiem dla innych, tolerancją, być równo traktowani. 
Trzebnicę powinny charakteryzować otwartość, demokra-
tyczność, przyjazność, życzliwość. Ankietowani wskazali 
także na konieczność wdrażania rozwiązań administracji 
cyfrowej. Samorząd powinien rozsądnie gospodarować 

środkami publicznymi i konsultować pomysły na nowe 
inwestycje, opozycja natomiast powinna wnosić konstruk-
tywne uwagi i szukać kompromisu.

• Uzdrowisko – 13%. Ankietowani chcieliby odzyskania 
statusu uzdrowiska, rozwoju geotermii i infrastruktury oraz 
usług związanych z funkcjonowaniem uzdrowiska. Warto 
zaznaczyć, że w pytaniu 12, w którym pytamy bezpośrednio 
o uzdrowisko, 66% respondentów chce odzyskania przez 
Trzebnicę statusu Zdroju. 

• Zdrowie – 9%. Badani chcieliby zwiększenia dostępu do 
lekarzy specjalistów, szybszych terminów konsultacji 
medycznych z lekarzami specjalistami w ramach kontrak-
tów ośrodka zdrowia z NFZ, szerszej oferty specjalizacji oraz 
ogólnie większej oferty zdrowotnej zapewnionej przez 
trzebnicką przychodnię.

• Woda – 9%. Ankietowani uważają, że wymieniona sieć 
wodno-kanalizacyjna oraz stacja uzdatniania wody powinny 
sprawić, że woda w kranach będzie lepszej jakości. Trzebni-
ca powinna zainwestować w nową sieć kanalizacji i przyłą-
czy dla sołectw oraz zadbać o przepustowość kanalizacji, 
szczególnie po ulewnych deszczach.

• Kultura – 9%. Należy poszerzyć ofertę kulturalną,                            
w Trzebnicy powinno odbywać się więcej koncertów, 
wydarzeń kulturalnych, imprez oraz warsztatów artystycz-

nych. Ponadto powinna prężnie działać biblioteka,                              
w nowoczesnych przestrzeniach, z wykorzystaniem techno-
logii i multimediów. 

• Edukacja – 8%. Ankietowani chcieliby edukacji na jeszcze 
wyższym poziomie, innowacyjnej, z wykwalifikowaną kadrą 
pedagogiczną i szerszą ofertą językową.

• Skomunikowana – 6%. Kursy łączące Trzebnicę z Wrocła-
wiem powinny być jeszcze częstsze. Jednocześnie powinno 
być więcej połączeń Trzebnicy z sołectwami.

• Dodatkowe parkingi – 6%. Według ankietowanych                            
w Trzebnicy powinien stanąć dodatkowy, piętrowy lub 
podziemny parking.

Z opisów ankietowanych wynika, że chcą oni, aby Trzebnica 
pozostała niewielkim miasteczkiem, które zaspokaja 
wszystkie potrzeby mieszkańców w każdym wieku. Aby 
była nowoczesna, zadbana, zielona, zdrowa i bezpieczna. 
Chcieliby także uzyskania statusu uzdrowiska. Biorąc pod 
uwagę ogólne trendy w podejściu do funkcjonowania miast 
oraz wiek ankietowanych nie dziwi obecność kwestii 
ekologicznych na pierwszym miejscu. Trzebniczanie chcą 
żyć w zdrowym otoczeniu, pełnym zieleni. Cieszy także 
wysoka pozycja zagadnień z zakresu społeczeństwa obywa-
telskiego. 



Zdecydowanym symbolem Trzebnicy według ankietowa-
nych jest bazylika św. Jadwigi – 56%. Las Bukowy i Stawy 
Trzebnickie wskazało 43% badanych. Następnie Winna 
„Kocia” Góra i wzgórza – 31%, natomiast 19% ankietowanych 
za symbol Trzebnicy uznaje kota (rzeźby, kocia ścieżka). 
Niewiele mniej, 17% głosów oddano na postać św. Jadwigi 
Śląskiej. Jabłka oraz sady zostały wskazane przez 14% osób, 
a 11% za symbol Trzebnicy uznało Gminny Park Wodny 
Trzebnica-ZDRÓJ.

Z licznych i interesujących odpowiedzi na to pytanie wyłoni-
ło się kilka ogólnych bloków tematycznych.

• Ekologia – 39% badanych poruszyło tę kwestię, pisząc                    
o czystym powietrzu bez smogu, większej ilości zieleni                    
w mieście, nowych parkach i drzewach, o ogrodach warzyw-
nych w parkach - dostępnych dla mieszkańców i przez nich 

pielęgnowanych, o zadbanym Lesie Bukowym i Winnej 
Górze, mniejszej ilości bloków, betonu i kostki brukowej.

• Infrastuktura drogowa – 24%. W 2030 roku Trzebnica 
powinna być przyjazna kierowcom, pieszym i rowerzystom, 
mieć więcej ścieżek rowerowych, wyremontowanych 
lokalnych połączeń drogowych, oświetlonych dróg, bardziej 

płynny ruch, więcej chodników, lepszą jakość dróg i chodni-
ków, usprawnioną i powiększoną ofertę komunikacji 
miejskiej, alternatywny transport.

• Rozwój – 23%. Trzebnica powinna być jeszcze lepsza.                   
Tu pojawiły  się określenia – rozwinięta, nowoczesna, 
zmodernizowana, zadbana, czysta, urokliwa, piękna                            
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Bazylika jest niezmiennie uznawana za główny symbol 
Trzebnicy, podobnie jak Winna „Kocia” Góra. W obecnych 
wynikach do czołówki wszedł Las Bukowy i Stawy Trzebnic-
kie oraz kot. Na przestrzeni ostatnich lat na znaczeniu 
zyskały także sady i jabłka oraz trzebnicki Aquapark.  

i spokojna.

• Aktywny wypoczynek – 19%. Respondenci zwracają 
uwagę, że należy zadbać o jeszcze lepszą ofertę rekreacyj-
ną, sportową, turystyczną i wypoczynkową. Badani widzą                 
w naszym mieście park linowy, ściankę wspinaczkową, 
miejsca do jazdy na rolkach, więcej miejsc spotkań i aktyw-
ności dla młodzieży, zadbane zabytki.

• Bezpieczeństwo – 19%. W tym zagadnieniu ankietowani 
wskazywali, m.in. na zwiększoną liczbę pieszych patroli 
Straży Miejskiej i Policji.

• Społeczeństwo obywatelskie – 15%. Ankietowani wskazali 
na zagadnienia dotyczące samych mieszkańców, społe-
czeństwa obywatelskiego i relacji trzebniczan z samorzą-
dem. Badani twierdzą, że w 2030 r. mieszkańcy powinni być 
bardziej zaangażowani w decydowanie o sprawach gminy, 
korzystać ze spotkań w ramach konsultacji społecznych, z 
kolei osoby piastujące publiczne stanowiska powinny być 
bliżej obywateli, wsłuchiwać się w ich potrzeby, liczyć się z 
ich zdaniem. Wszyscy mieszkańcy powinni wykazywać się 
szacunkiem dla innych, tolerancją, być równo traktowani. 
Trzebnicę powinny charakteryzować otwartość, demokra-
tyczność, przyjazność, życzliwość. Ankietowani wskazali 
także na konieczność wdrażania rozwiązań administracji 
cyfrowej. Samorząd powinien rozsądnie gospodarować 

środkami publicznymi i konsultować pomysły na nowe 
inwestycje, opozycja natomiast powinna wnosić konstruk-
tywne uwagi i szukać kompromisu.

• Uzdrowisko – 13%. Ankietowani chcieliby odzyskania 
statusu uzdrowiska, rozwoju geotermii i infrastruktury oraz 
usług związanych z funkcjonowaniem uzdrowiska. Warto 
zaznaczyć, że w pytaniu 12, w którym pytamy bezpośrednio 
o uzdrowisko, 66% respondentów chce odzyskania przez 
Trzebnicę statusu Zdroju. 

• Zdrowie – 9%. Badani chcieliby zwiększenia dostępu do 
lekarzy specjalistów, szybszych terminów konsultacji 
medycznych z lekarzami specjalistami w ramach kontrak-
tów ośrodka zdrowia z NFZ, szerszej oferty specjalizacji oraz 
ogólnie większej oferty zdrowotnej zapewnionej przez 
trzebnicką przychodnię.

• Woda – 9%. Ankietowani uważają, że wymieniona sieć 
wodno-kanalizacyjna oraz stacja uzdatniania wody powinny 
sprawić, że woda w kranach będzie lepszej jakości. Trzebni-
ca powinna zainwestować w nową sieć kanalizacji i przyłą-
czy dla sołectw oraz zadbać o przepustowość kanalizacji, 
szczególnie po ulewnych deszczach.

• Kultura – 9%. Należy poszerzyć ofertę kulturalną,                            
w Trzebnicy powinno odbywać się więcej koncertów, 
wydarzeń kulturalnych, imprez oraz warsztatów artystycz-

nych. Ponadto powinna prężnie działać biblioteka,                              
w nowoczesnych przestrzeniach, z wykorzystaniem techno-
logii i multimediów. 

• Edukacja – 8%. Ankietowani chcieliby edukacji na jeszcze 
wyższym poziomie, innowacyjnej, z wykwalifikowaną kadrą 
pedagogiczną i szerszą ofertą językową.

• Skomunikowana – 6%. Kursy łączące Trzebnicę z Wrocła-
wiem powinny być jeszcze częstsze. Jednocześnie powinno 
być więcej połączeń Trzebnicy z sołectwami.

• Dodatkowe parkingi – 6%. Według ankietowanych                            
w Trzebnicy powinien stanąć dodatkowy, piętrowy lub 
podziemny parking.

Z opisów ankietowanych wynika, że chcą oni, aby Trzebnica 
pozostała niewielkim miasteczkiem, które zaspokaja 
wszystkie potrzeby mieszkańców w każdym wieku. Aby 
była nowoczesna, zadbana, zielona, zdrowa i bezpieczna. 
Chcieliby także uzyskania statusu uzdrowiska. Biorąc pod 
uwagę ogólne trendy w podejściu do funkcjonowania miast 
oraz wiek ankietowanych nie dziwi obecność kwestii 
ekologicznych na pierwszym miejscu. Trzebniczanie chcą 
żyć w zdrowym otoczeniu, pełnym zieleni. Cieszy także 
wysoka pozycja zagadnień z zakresu społeczeństwa obywa-
telskiego. 

6: CO TWOIM ZDANIEM JEST SYMBOLEM TRZEBNICY? PODAJ MAKSYMALNIE 3 SKOJARZENIA.



8: WYMIEŃ MAKSYMALNIE 5 NAJWAŻNIEJSZYCH ZALET TRZEBNICY/GMINY TRZEBNICA JAKO MIEJSCA DO ŻYCIA.

Ponad połowa ankietowanych (57%) uznała, że jedną                         
z najważniejszych zalet Trzebnicy jest bliskość Wrocławia                  
i bardzo dobra komunikacja ze stolicą Dolnego Śląska.                     
Na dobrą jakość życia w Trzebnicy wpływa także bliskość 
Lasu Bukowego oraz innych zielonych terenów spacero-
wych, parków, sadów (37%), jak również przekonanie, że                   
w Trzebnicy wszędzie jest blisko, wszystko jest na miejscu 
(27%). Tyle samo osób wskazało na ciszę i spokój (27%), 

nieco mniej na ofertę sportową, rekreacyjną (26%), następ-
nie na ofertę edukacyjną - żłobek, przedszkola, szkoły, 
szkoła muzyczna (21%). Kolejne odpowiedzi to: oferta 
handlowa i usługowa – sklepy, markety (17%), cudowne, 
małe miasteczko, zadbane (17%), krajobrazy, bliskość gór, 
malownicze krajobrazy (16%), park wodny (13%), bezpie-
czeństwo (12%), oferta kulturalna GCKiS (8%), oferta 
rozrywkowa – kino, kręgielnia (8%), ochrona zdrowia (8%), 
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dynamicznie rozwijające się (6%), rodzinna atmosfera, 
place zabaw i inne atrakcje dla dzieci (6%).

W stosunku do badań z poprzednich edycji, Las Bukowy                    
i Stawy Trzebnickie zostały zdetronizowane przez wygodę              
i szybkość dojazdu do Wrocławia drogą ekspresową (S5). 
Wzrosły też wskazania dla opinii, że w Trzebnicy wszystko 
jest na miejscu.

7: Z CZEGO TWOIM ZDANIEM TRZEBNICA/GMINA TRZEBNICA MOŻE BYĆ NAJBARDZIEJ DUMNA?
WYMIEŃ MAKSYMALNIE 3 ELEMENTY.

Według ankietowanych możemy być dumni przede wszyst-
kim z: terenów spacerowych przy stawach i Lesie Bukowym 
(24%), Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi Śl. 
(24%), parku wodnego (23%) oraz dynamicznego rozwoju, 
postępu, inwestycji, modernizacji i realizacji ambitnych 
celów (22%). Kolejne wskazania to – położenie (15%), nowe 
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obiekty sportowe na czele z halą (14%), zieleni – parków, 
sadów, otaczającej przyrody (14%), burmistrza (10%), 
dbałości o wygląd miasta (9%), bogactwa historycznego                 
i kulturalnego (9%) oraz Gminnego Centrum Kultury i Sztuki 
wraz z kinem Polonia 3D i artKawiarnią (6%).

Pierwsze cztery odpowiedzi uzyskały bardzo zbliżone 

wyniki, doskonale oddając ideę hasła promocyjnego gminy: 
Trzebnica – bogactwo historii, potencjał przyszłości. Łączy 
ono tradycję i dziedzictwo kulturowe z nowoczesnością                    
i rozwojem.



10: JAKIE MASZ PROPOZYCJE I POMYSŁY NA ROZWIĄZANIE POWYŻSZYCH PROBLEMÓW?

Propozycje działań, które niwelowałyby problemy, jakich 
doświadczamy w Trzebnicy według ankietowanych:

• Drogi: 19% badanych postuluje o dalsze remonty dróg, 
budowę nowych połączeń, podnoszenie jakości wykonywa-
nych ulic i chodników, budowę kolejnych rond oraz obwodni-
cy.

• Polityka: 18% ankietowanych chce zakończenia walk 
politycznych, ograniczenia polaryzacji mieszkańców                        
i współpracy różnych środowisk, wprowadzenia dialogu                    
i merytorycznej debaty, zawierania kompromisów. Potrzeb-
ne jest także wspieranie organizacji pozarządowych                           

i oddolnych inicjatyw mieszkańców. Należy realizować 
kolejne ambitne i odważne projekty. 

• Bezpieczeństwo: Ankietowani (13%) proponują częstsze                      
i widoczne patrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji, 
które będą przeciwdziałać wandalizmowi, pijaństwu, 
zakłócaniu ciszy nocnej, kontrolowanie prędkości z jaką 
poruszają się auta oraz zainstalowanie kolejnych kamer                
w ramach monitoringu miejskiego. 

• Sieć wodno-kanalizacyjna: Mieszkańcy (12%) chcą 
modernizacji istniejącej sieci, konsekwentnej rozbudowy                  
i powiększania sieci, a także oczyszczania studzienek, 

budowy stacji uzdatniania wody.

• Powietrze: W tym obszarze badani (12%) chcą zdecydowa-
nych działań antysmogowych, m.in. dofinansowania na 
wymianę starych pieców, inwestowania w filtry, wprowa-
dzania kontroli i monitoringu tego, czym ogrzewamy domy 
oraz edukowania społeczeństwa.

• Zdrowie: Odnośnie opieki zdrowotnej ankietowani (10%) 
postulują o zadbanie o szerszą ofertę dostępu do lekarzy 
specjalistów, doprowadzenie do skrócenia czasu oczekiwa-
nia na wizytę, ale także o przeprowadzenie szkoleń interper-
sonalnych z obsługi pacjenta.

9: WYMIEŃ MAKSYMALNIE 5 NAJWIĘKSZYCH PROBLEMÓW, KTÓRE PRZESZKADZAJĄ CI W NASZYM MIEŚCIE/GMINIE.

• Parkingi, drogi i chodniki: Ponad połowa (55%) ankieto-
wanych wskazała na konieczność budowy nowych dróg 
oraz remontu ulic i chodników, braku wystarczającej liczby 
miejsc parkingowych w centrum. Pojawiły się także głosy                
o  za dużej ilości progów zwalniających, braku lewoskrętów, 
zakorkowanej głównej ulicy w czasie szczytu.

• Polityka: 29% respondentów chciałoby zakończenia 
konfliktów i nawiązania lepszej współpracy pomiędzy 
formacją rządzącą a opozycją, a także między gminą a 
powiatem. Wskazują na niski poziom dyskusji i debaty 
politycznej, brak wystarczającej transparencji. Odnośnie 
opozycji padają głosy o brak konstruktywnej krytyki, 
nieefektywność, dbanie o własne interesy, brak współpracy 
przy wybranych projektach.  Mieszkańcy zwracają uwagę na 
konieczność większej liczby spotkań i konsultacji społecz-
nych oraz uważają, że jest za mało oddolnych inicjatyw, a 
zaangażowanie trzebniczan jest za słabe.

• Sieci: 26% ankietowanych wskazuje na częste awarie sieci 
wodno-kanalizacyjnej oraz problem jej przepustowości, 
szczególnie po ulewnych opadach deszczu oraz na koniecz-
ność rozwoju i rozbudowy sieci gazowej, kanalizacyjnej 
(podłączanie kolejnych sołectw czy nowych osiedli), jak 
również światłowodów, zapewniających dostęp do szybkie-
go Internetu.

• Wandalizm: Kolejny poruszony przez badanych (21%) 
problem to dewastacje wspólnej przestrzeni, pijaństwo w 
miejscach publicznych, hałas powodowany przez nocne 
rajdy motocyklami czy autami.

• Powietrze: 18% ankietowanych zwróciło uwagę na zimowy 
problem związany ze złym stanem powietrza, powodowa-
nym przez używanie starych pieców i spalaniem nieprzezna-
czonych do tego materiałów.

• Zdrowie: Według 17% badanych istnieje problem z dostęp-
nością do lekarzy specjalistów zakontraktowanych przez 
przychodnię zdrowia oraz z odległymi terminami zaplano-
wanych wizyt.

• Kultura: Ankietowani (14%) zgłaszali problem głównie                    
w odniesieniu do oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci (za 
mało bezpłatnych zajęć, mało różnorodna oferta zajęć), ale 
także do biblioteki, która według badanych powinna być 
miejscem przestrzennym i nowoczesnym. Wskazano 
również na konieczność rozbudowy oferty GCKiS skierowa-
nej do dorosłych.

• Bezpieczeństwo: 13% badanych zwraca uwagę na poczu-
cie za małej liczby patroli funkcjonariuszy policji i straży 
miejskiej, braku należytego kontrolowania: prędkości, 
prawidłowego parkowania, spożywania alkoholu                             
w miejscach publicznych oraz poziomu hałasu po godzinie 
22.00.

• Architektura: Według 9% ankietowanych problemem jest 
nieład urbanistyczny w naszym mieście oraz brak perspek-
tywicznego planowania przestrzennego. Mieszkańcy 
chcieliby także remontów starych kamienic, jeszcze więcej 
zieleni w mieście oraz zmniejszenia ilości reklam i bilbordów.

• Komunikacja: Z ankiety wynika, że 9% respondentów 
chciałoby rozwoju sieci komunikacji miejskiej (w mieście                  

i sołectwach), zapewnienia lepiej skoordynowanych 
połączeń z dworcem kolejowym i autobusowym oraz 
konieczność zapewnienia połączenia z Wrocławiem                          
w przedziale godzinowym 23.00-5.00.  

• Gastronomia: Trzebniczanom (8%) przeszkadza mała 
oferta restauracji, pubów i knajpek. Chcieliby także życia 
nocnego (szczególnie latem), więcej ogródków oraz 
dłuższych godzin otwarcia lokali. 

• Inwestycje: 8% ankietowanych zwraca uwagę na potrzebę 
zadbania o już oddane inwestycje i ich wsparcie (np. 
odnowienie placów zabaw, remont aquaparku, odświeżenie 
ścieżek w Lesie Bukowym) oraz na długo trwające inwesty-
cje.

• Ścieżki rowerowe: Problemem w tym obszarze według 8% 
ankietowanych jest za mała sieć ścieżek, brak połączeń 
między nimi oraz prowadzenie ścieżek rowerowych 
kosztem chodników.

Nieco ponad połowa ankietowanych zwraca uwagę na 
typowy problem większości miast – jakość dróg, chodników, 
organizacja ruchu czy dostępność miejsc parkingowych. 
Wysoki wynik dla zagadnień dotyczących polityki wydaje się 
być odzwierciedleniem nastrojów z poziomu ogólnopolskie-
go – wyraźnego podziału oraz zmęczenia konfliktami. 

W porównaniu do wyników z poprzednich edycji badań 
wizerunkowych, widać wzrost znaczenia zagadnień 
dotyczących rozwoju infrastruktury (wodociągi, gazociągi, 
światłowód), ekologii i zdrowia. 

• Zieleń miejska: Według 9% badanych, w Trzebnicy powin-
no być jak najwięcej zieleni – drzew, trawników, skwerów, 
parków - mają one ogromne znaczenie dla jakości powie-
trza, temperatury w mieście, retencji wody deszczowej. 
Chcieliby także kontroli czystości Lasu Bukowego, wyzna-
czenia bezpiecznego miejsca na ognisko, miejsc na publicz-
ne warzywniki i zielniki oraz naturalne łąki kwietne. 

• Parkingi: W tej materii, respondenci (7%) chcieliby łatwiej-
szego dostępu do miejsc parkingowych w centrum miasta, 
stąd pomysł na garaż podziemny lub piętrowy.

• Konsultacje społeczne: 7% ankietowanych chciałoby 
szerokich i regularnych konsultacji społecznych, szczegól-
nie w kwestii wydawania środków publicznych, inwestycji, 
pomysłów na dalsze przedsięwzięcia czy dotyczące wizji 

rozwoju Trzebnicy. Pojawiły się także głosy o konieczności 
zwiększenia nakładów na Trzebnicki Budżet Obywatelski.

• Estetyka miasta: 7% badanych wskazało na konieczność 
dbania o czystość w mieście, odśnieżania, zainwestowania 
w remonty kamienic, regularnego koszenia traw na 
poboczach dróg, a także promowania akcji wspólnego 
sprzątania miasta oraz kontrolowania i karania osób pozby-
wających się odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczo-
nych czy osób niesprzątających po swoich psach. 

• Ścieżki rowerowe: Badani (6%) proponują wytyczenie                    
i budowę nowych ścieżek, połączonych w sieć, zadbanie                  
o bezkolizyjność i bezpieczeństwo wszystkich uczestników 
ruchu drogowego, w tym unikanie prowadzenia ścieżek 
chodnikami dla pieszych.

• Biblioteka: Odnośnie biblioteki ankietowani (6%) są 
podzieleni co do formy – budowa nowej lub dostosowanie 
obecnej w Ratuszu do nowoczesnych standardów - ale 
zgodni co do faktu, że Trzebnica powinna mieć nowoczesną, 
komfortową i przestrzenną bibliotekę, która stanie się także 
miejscem spotkań, warsztatów, da nowe możliwości 
kontaktu z literaturą i sztuką.

Propozycje mieszkańców na rozwiązanie niedogodności 
naszego miasta i gminy wydają się być racjonalne i możliwe 
do spełnienia. Część z nich jest już od dawna wdrażana, 
część zaplanowana, część wymaga także zaangażowania 
samych mieszkańców.



11: GMINNY PARK WODNY TRZEBNICA-ZDRÓJ OBCHODZIŁ W LIPCU TEGO ROKU 10-LECIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI.
CZY TWOIM ZDANIEM DECYZJA O JEGO BUDOWIE BYŁA SŁUSZNA?

Propozycje działań, które niwelowałyby problemy, jakich 
doświadczamy w Trzebnicy według ankietowanych:

• Drogi: 19% badanych postuluje o dalsze remonty dróg, 
budowę nowych połączeń, podnoszenie jakości wykonywa-
nych ulic i chodników, budowę kolejnych rond oraz obwodni-
cy.

• Polityka: 18% ankietowanych chce zakończenia walk 
politycznych, ograniczenia polaryzacji mieszkańców                        
i współpracy różnych środowisk, wprowadzenia dialogu                    
i merytorycznej debaty, zawierania kompromisów. Potrzeb-
ne jest także wspieranie organizacji pozarządowych                           

i oddolnych inicjatyw mieszkańców. Należy realizować 
kolejne ambitne i odważne projekty. 

• Bezpieczeństwo: Ankietowani (13%) proponują częstsze                      
i widoczne patrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji, 
które będą przeciwdziałać wandalizmowi, pijaństwu, 
zakłócaniu ciszy nocnej, kontrolowanie prędkości z jaką 
poruszają się auta oraz zainstalowanie kolejnych kamer                
w ramach monitoringu miejskiego. 

• Sieć wodno-kanalizacyjna: Mieszkańcy (12%) chcą 
modernizacji istniejącej sieci, konsekwentnej rozbudowy                  
i powiększania sieci, a także oczyszczania studzienek, 

budowy stacji uzdatniania wody.

• Powietrze: W tym obszarze badani (12%) chcą zdecydowa-
nych działań antysmogowych, m.in. dofinansowania na 
wymianę starych pieców, inwestowania w filtry, wprowa-
dzania kontroli i monitoringu tego, czym ogrzewamy domy 
oraz edukowania społeczeństwa.

• Zdrowie: Odnośnie opieki zdrowotnej ankietowani (10%) 
postulują o zadbanie o szerszą ofertę dostępu do lekarzy 
specjalistów, doprowadzenie do skrócenia czasu oczekiwa-
nia na wizytę, ale także o przeprowadzenie szkoleń interper-
sonalnych z obsługi pacjenta.

Zdecydowana większość ankietowanych zgadza się z opinią, 
że decyzja o budowie aquaparku w naszym mieście była 
słuszna – aż 93%. Przeciwnego zdania jest 2% badanych,      
a 5% nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

93% TAK

2% NIE
5% NIE MAM ZDANIA

• Zieleń miejska: Według 9% badanych, w Trzebnicy powin-
no być jak najwięcej zieleni – drzew, trawników, skwerów, 
parków - mają one ogromne znaczenie dla jakości powie-
trza, temperatury w mieście, retencji wody deszczowej. 
Chcieliby także kontroli czystości Lasu Bukowego, wyzna-
czenia bezpiecznego miejsca na ognisko, miejsc na publicz-
ne warzywniki i zielniki oraz naturalne łąki kwietne. 

• Parkingi: W tej materii, respondenci (7%) chcieliby łatwiej-
szego dostępu do miejsc parkingowych w centrum miasta, 
stąd pomysł na garaż podziemny lub piętrowy.

• Konsultacje społeczne: 7% ankietowanych chciałoby 
szerokich i regularnych konsultacji społecznych, szczegól-
nie w kwestii wydawania środków publicznych, inwestycji, 
pomysłów na dalsze przedsięwzięcia czy dotyczące wizji 

rozwoju Trzebnicy. Pojawiły się także głosy o konieczności 
zwiększenia nakładów na Trzebnicki Budżet Obywatelski.

• Estetyka miasta: 7% badanych wskazało na konieczność 
dbania o czystość w mieście, odśnieżania, zainwestowania 
w remonty kamienic, regularnego koszenia traw na 
poboczach dróg, a także promowania akcji wspólnego 
sprzątania miasta oraz kontrolowania i karania osób pozby-
wających się odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczo-
nych czy osób niesprzątających po swoich psach. 

• Ścieżki rowerowe: Badani (6%) proponują wytyczenie                    
i budowę nowych ścieżek, połączonych w sieć, zadbanie                  
o bezkolizyjność i bezpieczeństwo wszystkich uczestników 
ruchu drogowego, w tym unikanie prowadzenia ścieżek 
chodnikami dla pieszych.

• Biblioteka: Odnośnie biblioteki ankietowani (6%) są 
podzieleni co do formy – budowa nowej lub dostosowanie 
obecnej w Ratuszu do nowoczesnych standardów - ale 
zgodni co do faktu, że Trzebnica powinna mieć nowoczesną, 
komfortową i przestrzenną bibliotekę, która stanie się także 
miejscem spotkań, warsztatów, da nowe możliwości 
kontaktu z literaturą i sztuką.

Propozycje mieszkańców na rozwiązanie niedogodności 
naszego miasta i gminy wydają się być racjonalne i możliwe 
do spełnienia. Część z nich jest już od dawna wdrażana, 
część zaplanowana, część wymaga także zaangażowania 
samych mieszkańców.



69% ZDECYDOWANIE TAK

25% RACZEJ TAK

3% NIE MAM ZDANIA2% RACZEJ NIE

1% ZDECYDOWANIE NIE

14: CZY UWAŻASZ, ŻE BUDOWA NOWYCH ROND W TRZEBNICY POZYTYWNIE WPŁYNĘŁA NA ROZŁADOWANIE NATĘŻENIA
RUCHU I PŁYNNOŚĆ PRZEJAZDU PRZEZ MIASTO?

Z taką opinią zgadza się aż 94% ankietowanych (69% zdecy-
dowanie tak i 25% raczej tak). 3% badanych wyraża odmien-
ne zdanie (raczej nie 2% i zdecydowanie nie 1%),                                      
a 3% ankietowanych nie wybrało żadnej z powyższych 
odpowiedzi.

12: CZY WEDŁUG CIEBIE TRZEBNICA POWINNA STARAĆ SIĘ O PRZYWRÓCENIE STATUSU UZDROWISKA?

W odniesieniu do starań Trzebnicy o przywrócenie statusu 
uzdrowiska 66% badanych chciałoby, aby nasze miasto było 
miejscowością uzdrowiskową, 18% jest przeciwnego zdania, 
a 16% badanych nie ustosunkowało się do tego zagadnienia.

66% TAK

18% NIE

16% NIE MAM ZDANIA

13: Z KTÓRYCH KANAŁÓW KOMUNIKACJI NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTASZ W CELU POZYSKANIA NAJNOWSZYCH INFORMACJI
DOTYCZĄCYCH GMINY TRZEBNICA?

Ponad połowa badanych – 52% najczęściej korzysta                        
ze strony Gminy Trzebnica na portalu społecznościowym 
Facebook, 47% czerpie informacje także z profilu burmi-
strza gminy na tej platformie. Panorama Trzebnicka jest 
głównym źródłem informacji dla 43% badanych, natomiast 
strona trzebnica.pl dla 33%, a aplikacja mobilna dla 32%. 
Ankietowani najmniej korzystają z informacji umieszcza-
nych w gablotach miejskich - 18%, a 20% pozyskuje 
informacje z innych kanałów komunikacji. (Każdy ankieto-
wany mógł wybrać kilka odpowiedzi, stąd ich suma jest 
wyższa od 100%.)

PROFIL TRZEBNICY NA FACEBOOKU 
PROFIL BURMISTRZA

MARKA DŁUGOZIMY NA FACEBOOKU
PANORAMA TRZEBNICKA 

STRONA TRZEBNICA.PL
APLIKACJA MOBILNA

GMINY TRZEBNICA 
INNE

PLAKATY W GABLOTACH MIEJSKICH
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77% ZDECYDOWANIE TAK

20% RACZEJ TAK

2% RACZEJ NIE 1% NIE MAM ZDANIA

16: JAKIE SĄ TWOJE ULUBIONE MIEJSCA W TRZEBNICY? PODAJ MAKSYMALNIE 5.

Ponad połowa ankietowanych wskazała na Las Bukowy 
(58%) i Stawy Trzebnickie (55%), potwierdzając, że tereny 
spacerowe Trzebnicy są ulubionym miejscem mieszkańców. 
Trzecią pozycję zajął basen (31%), a kolejne Winna Góra 
(22%) i bazylika (14%). Ulubione miejsca w Trzebnicy to 
także Kino Polonia (10%), Park Solidarności ze skateparkiem 
(10%) oraz artKawiarnia (8%) i deptak (7%).

We wszystkich edycjach badań wizerunkowych Las Bukowy 
oraz Stawy Trzebnickie są zdecydowanie ulubionymi 
miejscami w Trzebnicy. Pozostałe pojawiają się w innej 
kolejności, widać jednak, że przodują tereny zielone, space-
rowe. W najnowszych badaniach mocno zyskuje trzebnicki 
aquapark.

15: CZY UWAŻASZ, ŻE LEPSZY DOJAZD DO WROCŁAWIA DZIĘKI BEZPOŚREDNIEMU POŁĄCZENIU Z DROGĄ EKSPRESOWĄ S5
POZYTYWNIE WPŁYWA NA JAKOŚĆ ŻYCIA W TRZEBNICY?

Niemal wszyscy, bo aż 97% ankietowanych zgadza się                        
z takim stwierdzeniem (77% zdecydowanie tak i 20% raczej 
tak). Przeciwnego zdania było tylko 2% badanych (raczej 
nie), a 1% nie określił się.
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Serdecznie dziękuję za wszystkie głosy, opinie i komentarze 
zawarte w ankietach. Dzięki analizie wyników przeprowa-
dzonego badania możemy zweryfikować skuteczność 
podjętych wcześniej decyzji, zmodyfikować listę prioryteto-
wych przedsięwzięć oraz efektywniej obrać kolejne kierunki 
działań i potrzebnych inwestycji. 

Przeprowadzone badania stanowią także ważną część 
diagnozy wstępnej, która z kolei jest podstawą dla wypraco-
wania nowej strategii rozwoju Gminy Trzebnica.

W obliczu pandemii badania ankietowe wydają się być 
najbezpieczniejszą formą konsultacji społecznych. 

Dziękuję więc za poświęcony czas, przemyślane odpowiedzi,                      
za Wasze zaangażowanie i przede wszystkim za troskę                 
o nasz wspólny dom, jakim z pewnością jest Gmina Trzebnica.

Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem poniżej.

Marek Długozima

Burmistrz Gminy Trzebnica

Szanowni Państwo!

Z najnowszej edycji badań wyciągnąć można kilka ważnych 
wniosków. Po pierwsze, w ogólnym wydźwięku wyniki są 
pozytywne. Trzebniczanie są zadowoleni ze swojego miejsca 
do życia, wysoko cenią sobie bliskość Lasu Bukowego                        
i terenów spacerowych przy Stawach Trzebnickich, chcieli-
by powrotu statusu miasta uzdrowiskowego, doceniają 
lokalizację naszego miasta względem Wrocławia oraz szybki 
i wygodny dojazd do niego drogą ekspresową, są zadowoleni 
z oferty edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej. 
Dostrzegają wyraźną poprawę bezpieczeństwa i płynności 
komunikacji drogowej dzięki budowie rond w centralnych 
punktach miasta. Są dumni zarówno z bogactwa dziedzic-
twa historycznego, jak i dynamicznego rozwoju i postępu. 

Po drugie, na znaczeniu zyskały kwestie dotyczące ekologii. 
Ze strony mieszkańców jest wyraźne oczekiwanie, że 
miasto zadba o ten aspekt w kilku równoległych wymiarach 
– pielęgnując zieleń (Las Bukowy, parki, skwery), wyznacza-
jąc kolejne miejsca na drzewa, nasadzenia, zioła, łąki czy 
warzywniki, edukując społeczeństwo i dofinansowując 
wymiany starych pieców, ale także przyjmując rolę kontro-
lera, poprzez monitorowanie stanu jakości powietrza, nakła-
danie kar na osoby, które spalają nieodpowiednie materiały 
w swoich piecach czy pozbywają się odpadów w lasach. 

Po trzecie, wydaje się, że na znaczeniu zyskały zagadnienia 
z obszaru polityki i społeczeństwa obywatelskiego. Z jednej 
strony trzebniczanie podkreślają znaczenie i konieczność 
konsultacji społecznych, Trzebnickiego Budżetu Obywatel-
skiego, przejrzystości i jawności, z drugiej są zmęczeni 
konfliktami politycznymi na poziomie ogólnokrajowym                             
i lokalnym. W ujęciu analitycznym względem poprzednich 
edycji badań, daje się zauważyć, że do naszego miasta 
wprowadzają się nowe osoby, które wnoszą też inne, nowe                           
i świeże spojrzenie na mocne i słabe strony naszego miasta, 
co jest bardzo wartościowe i potwierdza, że Gmina Trzebnica 
jest gminą rozwoju. Cieszy również fakt ich chęci angażowa-
nia się w sprawy naszej Małej Ojczyzny.   

Ponadto, wizja ankietowanych na Trzebnicę w 2030 roku nie 
jawi się bardzo futurystycznie, wręcz przeciwnie – trzebni-
czanie chcą nadal małego, zadbanego i bezpiecznego 
miasteczka, które będzie zielone, ekologiczne, przyjazne                          
i spokojne. Trzebnica powinna też być dobrze skomunikowa-
na z Wrocławiem i sołectwami gminy, dogodna dla pieszych, 
rowerzystów i kierowców. Miasto powinno zadbać o wszel-
kie potrzeby mieszkańców w różnym wieku, m.in. poprzez 
dalsze poszerzanie oferty zdrowotnej, edukacyjnej, gastro-
nomicznej, rekreacyjno-sportowej, kulturalnej i wypoczyn-

kowej (np. miejsce na ognisko, park linowy, ścianka 
wspinaczkowa). Większość ankietowanych chciałaby 
odzyskania przez Trzebnicę statusu uzdrowiska, do czego 
obecnie zmierzamy. Znaczna część badanych zwracała 
także uwagę na problem z twardością wody oraz ogólnie z 
koniecznością renowacji i rozbudowy sieci (wodociągowej, 
kanalizacyjnej, gazowej, światłowodów). Sami mieszkańcy 
powinni według ankietowanych być bardziej zaangażowani 
w sprawy samorządu, odznaczać się większą tolerancją i 
otwartością na innych, życzliwością i uśmiechem. Wydaje 
się więc, że przy dobrym planowaniu inwestycji i projektów 
budżetowych na najbliższe lata, zarysowana przez ankieto-
wanych wizja Trzebnicy w 2030 roku jest bardzo prawdopo-
dobna. 

Warto też zwrócić uwagę, że mocno wybrzmiewa opinia              
o Trzebnicy, jako dobrym i wygodnym miejscu do życia 
(„wszystko jest na miejscu, wszędzie blisko”), w dodatku          
w niewielkiej odległości od Wrocławia, do którego można 
dojechać drogą ekspresową. Fakt, że jako gmina znajdująca 
się w pobliżu dużego ośrodka notujemy przypływ mieszkań-
ców, a nie odpływ, jest dużym sukcesem. 
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