
WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH 

 

 
 

W celu stworzenia aktualnego obrazu Powiatu Myszkowskiego zwrócono się z prośbą                 

do mieszkańców o wypełnienie ankiety. Ankietyzację przeprowadzono w II półroczu 2016 r. 

uzyskując 523 ankiety, które następnie poddano zliczeniu i analizie. Wyniki ankietyzacji 

zostały wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów 

priorytetowych. Zależało nam, aby każdy mieszkaniec skorzystał z szansy i okazji 

wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju                                                  

i przedsięwzięcia realizowane na terenie Powiatu Myszkowskiego, służące całemu 

społeczeństwu. Chcieliśmy, aby niniejszy dokument był naszym wspólnym dziełem,                      

w którym każdy mieszkaniec mógłby odnaleźć swoje potrzeby, a założone cele 

systematycznie i skutecznie byłyby realizowane w perspektywie najbliższych lat. 

Ankietowani wskazali szereg problemów istotnych dla rozwoju Powiatu. Zgodnie                           

z przeprowadzonymi badaniami, mieszkańcy ocenili poszczególne dziedziny życia                          

i gospodarki w powiecie. Pozytywnie oceniono (bardzo dobrze i dobrze): dostępność                     

do edukacji, dostęp do infrastruktury komunalnej (wodociąg), dostęp do Internetu. Natomiast 

bardzo źle lub źle: rynek pracy, zły stan niska jakość dróg, rolnictwo oraz poziom oferty                       

i wydarzeń kulturalnych. 
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rynek pracy (możliwość zatrudnienia)

stan i jakość dróg

rolnictwo

poziom oferty i wydarzeń kulturalnych

dostępność i jakość opieki zdrowotnej

dostępność i jakość opieki społecznej

usługi turystyczne

stan środowiska naturalnego

aktywność środowisk lokalnych

dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki

atrakcyjność Powiatu dla turystów

zagospodarowanie przestrzeni publicznych

warunki dla rozwoju przedsiębiorczości

dostęp do bazy gastronomicznej i noclegowej

poziom wykształcenia mieszkańców

dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje

dostępność transportu publicznego

dostęp do infrastruktury komunalnej (kanalizacja)

bezpieczeństwo publiczne

dostęp do usług publicznych świadczonych drogą

elektroniczną (przez internet)

dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji oraz form

spędzania wolnego czasu

dostępność i jakość edukacji przedszkolnej

dostęp do internetu

walory krajobrazowe

dostęp do infrastruktury komunalnej (wodociąg)

dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie

ponadgimnazjalnym

dostęp do instytucji, placówek usługowych

dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie gimnazjalnym

dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie podstawowym



Według oceny ankietowanych (maksymalnie 5 odpowiedzi) do największych problemów                         

i barier w rozwoju Powiatu zaliczono: bezrobocie, zły stan niska jakość dróg, niski poziom 

rozwoju przedsiębiorczości, patologie społeczne, słaby dostęp do kultury i rozrywki. 
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niski poziom dostępu do infrastruktuy technicznej

niewystarczający dostęp do instytucji, placówek

usługowych

niskie walory krajobrazowe

niskie bezpieczeństwo publiczne

niska dostępność do bazy gastronomicznej i

noclegowej

niedostateczny dostęp do internetu

niska aktywność środowisk lokalnych

niedostateczny poziom rozwoju rolnictwa w tym

przetwórstwa rolnego

brak terenów przeznaczonych pod inwestycje

słaby dostęp do sportu rekreacji

słaba dostępność do komunikacji, transportu

publicznego

słabo rozwinięta turystyka

niska dostępność i jakość opieki zdrowotnej i

społecznej

zanieczyszczenie środowiska naturalnego

słaby dostęp do kultury i rozrywki

patologie społeczne

niski pozom rozwoju przedsiębiorczości

zły stan i niska jakość dróg

bezrobocie



Do najważniejszych priorytetów w rozwoju Powiatu (możliwość wyboru 5 odpowiedzi), 

ankietowani zaliczyli przede wszystkim:  

- budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych, 

- budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych, 

- zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i 

patologii społecznych, 

- poprawa dostępu do opieki zdrowotnej, 

- udogodnienia dla przedsiębiorców. 

Do priorytetowych inwestycji ankietowani zaliczyli:  

- remonty dróg, 

- budowę nowych dróg, 

- budowę ścieżek rowerowych i chodników, 

- przychodnie specjalistyczne, w tym kardiologia, 

- budowę kanalizacji, 

- wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej, 

- Internet szerokopasmowy, 

- place zabaw w każdej miejscowości, 

- dofinansowanie OZE, 

- baza turystyczna, 

- dostępność  koszy na śmieci, 

- doposażenie szkół i przedszkoli, 

- porządkowanie ulic, 

- zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, 

- nowe miejsca pracy, 

- remont wiaduktu w Myszkowie, 

- budowa obwodnicy, 

- poprawa dróg wojewódzkich, 

- dostępność do obiektów sportowych, 

- dostępność transportu publicznego, 

- rozwój branży gastronomicznej, 

- budowa nowego kina, 

- budowa basenu Myszków,  Żarki, 

- dbałość o jakość powietrza, 

- centrum przesiadkowe z wypożyczalnią rowerów, 

- budowa mieszkań, 

- budowa oświetlenia ulic, 

- wzrost oferty usług turystycznych, 

- wsparcie najuboższych, 

- inicjatywy kulturalne, 

- szkoła tańca, 

- galeria, Aquapark, 

- wykorzystanie programów unijnych na rzecz osób bezrobotnych, 

- zintegrowana gospodarka odpadami, 

- wsparcie przedsiębiorczości, 

- zwiększenie poziomu nauczania, 

- nowe tereny udostępnione pod inwestycje, 

- poprawa bezpieczeństwa publicznego, 

- miejsca parkingowe w centrum miasta, 

- rozwój bazy noclegowej, 

- nowe kierunki kształcenia, w tym szkoła specjalna. 
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Ankietowani mieszkańcy stwierdzają, iż Powiat położony jest w atrakcyjnym miejscu, są               

z nim silnie związani i uważają, że jest on atrakcyjniejszy niż sąsiednie powiaty. Jednak 

ponad połowa z nich nie poleciłaby Powiatu Myszkowskiego jako miejsca do pracy                                          

i wypoczynku oraz miejsca atrakcyjnego do wypoczynku. 

 

 

 
 

 

 

 

I. ANALIZA SWOT POWIATU MYSZKOWSKIEGO 
 

Otrzymane odpowiedzi zostały przeanalizowane i podsumowane w formie analizy słabych               

i mocnych stron oraz szans i zagrożeń. 

Mocne strony: 

1. Duża dostępność nowych terenów inwestycyjnych oraz obiektów poprzemysłowych, 

zaspakajająca potrzeby inwestorów w różnych branżach. 

2. Lokalizacja Powiatu w sąsiedztwie aglomeracji górnośląskiej, będącej liderem                   

w wielu dziedzinach społeczno-gospodarczych. 

3. Lokalizacja „Złoża Myszków” (molibdenowo-miedziowo-wolframowego)                                 

na niezamieszkałym terenie miasta, którego eksploatacja stanowi niewykorzystany 

potencjał rozwojowy regionu. 

4. Dobre skomunikowanie Powiatu: linia kolejowa Warszawa Centralna – Katowice, 

Droga krajowa DK1, bliskość Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice                                       

oraz rozpoczęta budowa obwodnicy Myszkowa. 
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5. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, niska przestępczość i ilość zjawisk 

patologicznych. 

6. Dobre warunki rolnicze do uprawy zdrowej żywności. 

7. Dogodne położenie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej sprzyjające rozwojowi 

agroturystyki. 

8. Dobrze rozwinięte szkolnictwo na poziomie podstawowym, gimnazjalnym                           

i ponadgimnazjalnym. 

9. Sprzyjające warunki do rozwoju turystyki specjalistycznej (wspinaczka skałkowa, 

jaskinie, żeglarstwo). 

10. Bogate zasoby zabytków architektury i budownictwa ( kościoły i sanktuarium, zamki   

w Mirowie i Bobolicach, zabytki kultury żydowskiej ). 

11. Duża powierzchnia terenów zielonych. 

12. Poprawiający się stan techniczny dróg na trenie Powiatu. 

Słabe strony: 

1. Braki infrastrukturalne (obiekty noclegowe, gastronomiczne rekreacyjne) 

ograniczające rozwój Powiatu w obszarze turystyki. 

2. Niedostateczna infrastruktura w zakresie sieci przesyłowych: wodno-kanalizacyjnych, 

gazowych, szerokopasmowej sieci internetowej. 

3. Bierność kapitału społecznego, niska aktywność trzeciego sektora i przedsiębiorczości 

spółdzielni socjalnych.  

4. Niski poziom dochodów mieszkańców, wysoki poziom bezrobocia, ubożenie 

społeczeństwa jako elementy sprzyjające wykluczeniu społecznemu. 

5. Niski stopień integracji społecznej wynikający z małej ilości imprez masowych                   

i ograniczonej oferty kulturalno – sportowej. 

6. Niedostosowanie szkolnictwa zawodowego do lokalnego rynku pracy. 

7. Niewystarczająca promocja Powiatu i produktów regionalnych, brak wspólnej oferty 

turystycznej całego Powiatu.  

8. Braki infrastrukturalne w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. 

9. Ograniczony dostęp do służby zdrowia. 

10. Niska współpraca pomiędzy gminami, gminami i powiatem. 

11. Niewystarczająca ilość chodników i ścieżek rowerowych. 

12. Niedostateczny poziom transportu publicznego. 

13. Brak własnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnością. 

14. Zbyt małe możliwości rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych. 

15. Wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej. 

16. Zróżnicowana sytuacja społeczna w gminach Powiatu. 

Szanse: 

1. Wysoki poziom bezrobocia i niskie koszty pracy na tle pozostałych subregionów 

województwa śląskiego – rynek pracy pracodawcy. 

2. Silne tradycje przemysłowe oraz duży potencjał drobnej przedsiębiorczości podstawą 

do rozwoju gospodarczego regionu.  

3. Rewitalizacja obszarów problemowych przy wykorzystaniu wsparcia unijnego. 

4. Pobudzenie współpracy i kooperacji lokalnych przedsiębiorców na rzecz wsparcia 

zatrudnienia mieszkańców Powiatu na lokalnym rynku pracy. 

5. Branża turystyczna niewykorzystanym potencjałem rozwoju. 

6. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. 



7. Wykorzystanie Funduszy Unii Europejskiej dla rozwoju Powiatu i przyciągnięcia 

nowych inwestycji. 

8. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach prywatnych                    

oraz instytucjach publicznych szansą na ograniczenie niskiej emisji. 

9. Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej ze środków unijnych. 

10. Rozwój rekreacji rowerowej i konnej. 

11. Bliskie położenie portów lotniczych – Katowice – Pyrzowice i Kraków – Balice. 

12. Promocja turystyczna Powiatu i rozwój działalności agroturystycznej i ruchu 

pielgrzymkowego ( Leśniów ). 

13. Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

14. Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkół i oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa 

zawodowego. 

15. Szerzenie postawy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.  

16. Rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej. 

17. Rozwój chowu drobiu na paszach własnych z gospodarstw rolnych. 

18. Propagowanie rozwoju winnictwa i przetwórstwa na jego bazie. 

 

Zagrożenia: 

1. Niedostateczna ilość firm korzystających z prac B+R, brak wpisywania się                                   

w kluczowe specjalizacje województwa oraz niski poziom innowacyjności.   

2. Niewykorzystanie potencjału wolnych terenów inwestycyjnych w związku z brakiem 

środków pieniężnych w sektorze prywatnym oraz niekorzystną koniunkturą 

gospodarczą. 

3. Niekorzystne czynniki wpływające na rynek pracy - ujemy przyrost naturalny, 

migracja ludzi młodych, starzenie się społeczeństwa, niekorzystna struktura 

demograficzna. 

4. Brak inicjatyw oddolnych w celu nawiązania partnerstwa publiczno – prywatnego. 

5. Polaryzacja oczekiwań i potrzeb pomiędzy dążeniem do rozwoju turystyki                           

a eksploatacją złoża na Polach Będuskich i rozwojem przedsiębiorczości. 

6. Bariery prawne, biurokracja, zmienność otoczenia. 

7. Wzrost przestępczości związany z napływem imigrantów. 

8. Wzrost patologii społecznych wśród młodzieży (alkoholizm, nikotynizm, 

narkomania). 

9. Zmiany systemu podatkowego i wzrost obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw.  

10. Niedostatecznie rozwinięta gospodarka odpadami, dzikie wysypiska i brak 

świadomości ekologicznej mieszkańców i władz. 

11. Problemy w zakresie służby zdrowia ( wycena przez NFZ procedur lecznictwa, braki 

w personelu medycznym, biurokracja, niska wycena kontraktów z NFZ, niepełne 

wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego, braki w geriatrii i poradniach 

specjalistycznych, niewystarczająca promocja zachowań zdrowotnych ).  

12. Niewystarczające unijne środki finansowe na rozwój regionalny – Subregion 

Północny.  

13. Niska opłacalność produkcji rolnej. 

14. Zbyt mała ilość posterunków policji. 

 


