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 Wprowadzenie  
 Poniżej przedstawiono wyniki badania, które dotyczyło programu Rewitalizacji 
Miasta Biała. Badanie zostało przeprowadzone przez Ośrodek Badań Społecznych INDEKS  
z Poznania na zlecenie Gminy Biała. Badanie zostało przeprowadzone przez przeszkolonych 
ankieterów w miesiącu sierpniu 2016 roku. Program rewitalizacji to program, którego celem 
jest poprawa jakości życia - czyli m.in. remonty i modernizacje kamienic, nowe mieszkania, 
instytucje, więcej zieleni, rozwój turystyki, kultury, sportu, gospodarki a co najważniejsze, 
integracja i wsparcie mieszkańców. W związku z przystąpieniem Gminy Biała do realizacji 
programu rewitalizacji konieczne było przeprowadzenie badania wśród mieszkańców i 
przedsiębiorców na temat obszarów, które zdaniem respondentów wymagają poprawy. W 
ramach badania przygotowano dwa niezależne kwestionariusze badawcze skierowane do 
mieszkańców Białej oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
Białej. Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego badanie przeprowadzono wśród 70 
mieszkańców Białej oraz 30 przedsiębiorców (w toku badania przeprowadzono badania 
wśród 35 przedsiębiorców z Białej). Zgodnie z zaakceptowaną koncepcją metodologiczną, 
badanie wśród mieszkańców Białej zostało zrealizowane techniką wywiadu bezpośredniego – 
osobistego z wykorzystaniem skategoryzowanego papierowego wywiadu 
kwestionariuszowego PAPI. Badanie wśród przedsiębiorców przeprowadzono  
z wykorzystaniem techniki PAPI - skategoryzowanego papierowego wywiadu 
kwestionariuszowego oraz techniki CATI – wywiadu telefonicznego wspomaganego 
komputerowo. Każdy z respondentów odpowiadał na pytania zawarte w kwestionariuszu 
ankiety. Ankieta badawcza składała się z 31 pytań skierowanych do mieszkańców oraz 30 
pytań skierowanych do pracodawców. Kwestionariusze ankiety składały się  
z pytań zamkniętych, pytań z możliwością wielokrotnego wyboru, z kafeterią odpowiedzi 
oraz pytań otwartych umożliwiających swobodną wypowiedź respondenta. Dane uzyskane  
w trakcie realizacji badań poddane zostały wielostopniowej analizie, zarówno ilościowej jak  
i jakościowej. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań pod kątem ogólnych tendencji   
i średnich występujących w całej badanej zbiorowości. W przypadku zmiennych 
porównywane i dokładniej analizowane były wyniki uzyskane w podgrupach badanych  
o największym i najmniejszym nasileniu danej zmiennej niezależnej, a także pojawiające się 
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tendencje malejące lub rosnące w wewnętrznej strukturze odpowiedzi. Opisane zostały także 
podgrupy badanych o największym i najmniejszym procencie odpowiedzi na dane pytanie.  
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Charakterystyka badanej próby. 
  W badaniach uczestniczyło 68,8% kobiet i 31,4% mężczyzn. Największy odsetek 
badanych stanowili mieszkańcy Białej w wieku od 36 do 45 lat – 25,7%, w wieku od 46 do 55 
lat – 22,9% oraz w wieku od 56 o 65 lat – 21,4%. Wśród badanych największą grupę 
stanowiły osoby pracujące – 71,4%. Odsetek osób bezrobotnych stanowił – 15,7%. Co 
dziesiąta osoba biorąca udział w badaniu to emeryt lub rencista. Zdecydowana większość 
ankietowanych – 84,3% mieszka w Białej dłużej niż 8 lat, w tym 68,6% mieszka w Białej 
ponad 10 lat.  
 
Tabela 1. Charakterystyka badanej próby – płeć, wiek, grupa społeczno zawodowa okres zamieszkiwania  
w Białej przez respondentów. (N=70, w%) 

Płeć 
  Ilość Procent 
 Kobieta 48 68,6% 
Mężczyzna 22 31,4% 

Wiek 
18 – 25 lat 6 8,6% 
26 – 35 lat 12 17,1% 
36 – 45 lat 18 25,7% 
46 – 55 lat 16 22,9% 
56 – 65 lat 15 21,4% 
Powyżej 65 lat 3 4,3% 

Grupa społeczno - zawodowa 
Osoba pracująca 50 71,4% 
 Osoba bezrobotna 11 15,7% 
Uczeń / student 2 2,9% 
Emeryt / rencista 7 10,0% 

Od ilu lat mieszka Pan/Pani w Białej? 
 Krócej niż rok 3 4,3% 
1-2 lat 1 1,4% 
 3-5 lat 4 5,7% 
6-7 lat 3 4,3% 
8-9 lat 11 15,7% 
Dłużej niż 10 lat 48 68,6% 
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Wiedza na temat programu rewitalizacji.  
 O programie rewitalizacji słyszało 81,4% mieszkańców Białej, którzy uczestniczyli  
w badaniu. Część respondentów – 18,6% nie ma wiedzy na temat programu rewitalizacji 
miasta. Taki wynik jest pozytywny i oznacza dużą świadomość mieszkańców w tym aspekcie 
oraz potwierdzać może działania prowadzone przez gminę Biała w zakresie promocji 
programu rewitalizacji miasta. 
 
Rysunek 1. Czy słyszał(a) Pan(i) o Programie Rewitalizacji? (N=70, w%) 
 

  
Ocena warunków i jakości życia w Białej.   
 Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące warunków życia w Białej 
oraz jakości życia i mieszkania w Białej. Badani mieszkańcy pozytywnie oceniają warunki 
życia w mieście. Według danych ponad połowa respondentów – łącznie 61,5% jest 
zadowolonych z warunków życia w Białej, w tym 51,2% jest raczej zadowolonych, natomiast 
8,6% jest zdecydowanie zadowolonych. Więcej niż co piata badana osoba – 21,4% nie jest 
zadowolona z warunków życia w mieście. Część respondentów – 17,1% nie ma zdania na 
temat warunków życia w Białej.  
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Rysunek 2. Czy jest Pani/Pan zadowolon(a)y z warunków życia w Białej? (N=70, w%) 

 
Badanych mieszkańców zapytano o pozytywne i negatywne aspekty życia w Białej. Według 
pozyskanych danych wynika, ze respondenci są najbardziej zadowoleni z tego, że miasto  
i miejsce zamieszkania jest spokojną okolicą. Taki element wskazało 35,0% badanych 
zadowolonych z warunków życia w mieście. Badani zwracali uwagę także na przywiązanie 
do miejsca zamieszkania – 10,0%, przyjazną atmosferę – 10,0% wskazań, miejsce pracy – 
10,0% oraz fakt, że Biała jest małym miastem - także 10,0% wskazań. Mieszkańcy są także 
zadowoleni z warunków życia w mieście ze względu na dużą liczbę imprez dla mieszkańców 
– 5,0%, architekturę miasta – 5,0%, łatwy dostęp do edukacji – 5,0% oraz rozwój miasta 
również 5,0% odpowiedzi. Badani mieszkańcy, którzy nie są zadowoleni z warunków życia  
w mieście, w największym stopniu wskazywali na takie negatywne aspekty funkcjonowania 
jak: brak miejsc pracy – 39,0% oraz brak miejsc do spędzania czasu wolnego – 17,0%. Inne 
negatywne aspekty wpływające na gorszą ocenę warunków życia w mieście to: brak 
możliwości rozwoju miasta – 11,0%, brak mieszkań 5,0%, zbyt mała liczba terenów 
rekreacyjnych, placów zabaw, ścieżek rowerowych – 5,0%, pijane osoby – 5,0% oraz brak 
atrakcji w mieście po godzinie 16.00 – 5,0%.  
  
 Jakość życia w mieście Biała została oceniona przez mieszkańców jako przeciętna. Taką 
opinię wyraziło aż 72,9% badanych. Co piąta osoba postrzega jakość życia jako raczej 
wysoką natomiast 1,4% jako bardzo wysoką. Odmienne zdanie miało 5,7% badanych, którzy 
nisko ocenili wszystkie aspekty związane z jakością życia w mieście Biała.  
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Rysunek 3. Jak ocenia Pani/Pan jakość życia w mieście Biała? (N=70, w%) 

 
Na negatywną lub przeciętną ocenę jakości życia w Białej wpływa w opinii mieszkańców – 
brak lub mała liczba miejsc pracy w mieście – 29,0% opinii. Dużym problemem, który 
koreluje z oceną warunków i jakością życia w Białej jest brak lub niewystarczająca oferta 
rozrywkowo – kulturalna miasta. Brak dostępu do miejsc kultury, brak miejsc rozrywki, brak 
terenów rekreacyjnych, brak rozrywek dla dzieci, młodzieży i osób starszych, brak oferty 
spędzania czasu wolnego w godzinach popołudniowych, mało rozrywek, tj. miejsc gdzie 
można wyjść, mało brak większej ilości zakładów usługowych, restauracji (tanie obiady) – 
takie opinie uzyskały 27,0% wskazań. Do negatywnej oceny jakości życia w mieście zaliczyć 
należy także opinie dotyczące złych warunków mieszkaniowych – 7,0% opinii. Na pozytywne 
oceny składały się natomiast takie opinie świadczące o wysokiej jakości życia w mieście jak: 
bezpieczeństwo w mieście, struktura organizacji miasta, zaangażowanie gminy w poprawę 
jakości życia mieszkańców, inwestycje w infrastrukturę, dostęp do sklepów i szkół,  
 
Większość badanych – łącznie 65,7% uważa, że Biała jest dobrym miejscem do życia, w tym 
60,0% ankietowanych wskazało odpowiedź „raczej tak”, natomiast 5,7% „zdecydowanie tak”. 
Część badanych – łącznie 15,7% jest przekonanych, że miasto Biała nie jest dobrym 
miejscem do życia, w tym 14,3% badanych wskazało odpowiedź „raczej nie”, natomiast 1,4% 
wymieniło odpowiedź „zdecydowanie nie”. Odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć” 
wskazało 18,6% ankietowanych mieszkańców Białej.  
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Rysunek 4. Czy Biała jest dobrym miejscem do życia? (N=70, w%) 

 
 
Mieszkańców poproszono także o uzasadnienie opinii dotyczącej oceny miasta Biała jako 
miejsca do życia. Pozytywne opinie na temat miasta Biała związane są z jego lokalnym 
charakterem – mieszkańcy znają się nawzajem a podstawowe usługi i dobra są w bliskiej 
odległości od miejsca zamieszkania. Takie opinie wyraziło 16,0% badanych. Mieszkańcy 
zwrócili również uwagę na wysoki poziom bezpieczeństwa w mieście – 11,6% oraz dobre 
samopoczucie związane z miejscem zamieszkania także 11,6% wskazań. Ankietowani 
zwrócili uwagę także na takie aspekty wpływające na pozytywną percepcję miasta jak: szanse 
na rozwój miasta po dokonaniu inwestycji, ciekawe imprezy (Parada Orkiestr Dętych, 
dożynki festyny) oraz wolne tempo życia. Opinie świadczące o negatywnej ocenie miasta 
Biała jako miejsca do życia to: brak miejsc pracy – 13,9%, brak możliwości rozwoju miasta – 
9,3%, duża liczba pojazdów w centrum miasta – 9,3%, brak atrakcji - 2,3% oraz brak 
mieszkań także 2,3% opinii.  
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Ocena warunków życia w Białej pod względem możliwości wypoczynku i rekreacji, 
warunków mieszkaniowych, czystości i porządku, dostępności do terenów zielonych 
oraz bezpieczeństwa mieszkańców. 
 
 Poza ogólną oceną warunków i jakością życia w mieście Biała uczestnicy badania 
dokonali także oceny poszczególnych aspektów związanych z warunkami życia w mieście. 
Respondenci oceniali możliwości wypoczynku i rekreacji, warunki mieszkaniowe, czystość  
i porządek w mieście, dostęp do terenów zielonych oraz poczucie bezpieczeństwa. Każdy  
z tych elementów składających się na globalną ocenę jakości życia w mieście podlegał ocenie 
badanych według oceny od bardzo nisko do bardzo wysoko. Zgodnie z przedstawionymi 
danymi mieszkańcy Białej najwyżej ocenili bezpieczeństwo mieszkańców – łącznie 57,1% 
pozytywnych wskazań oraz czystość i porządek w mieście – 50,0% pozytywnych opinii. 
Przeciętnie badani ocenili dostępność do terenów zielonych  - suma wysokich ocen (bardzo 
wysoko oraz wysoko) wyniosła – 31,4%. Najniżej oceniono warunki mieszkaniowe w Białej 
– odsetek pozytywnych ocen wyniósł 24,3% oraz możliwość wypoczynku i rekreacji – 
zaledwie 17,1% pozytywnych ocen.  
Rysunek 5. Ocena warunków życia w Białej pod względem możliwości wypoczynku i rekreacji, warunków 
mieszkaniowych, czystości i porządku, dostępności do terenów zielonych oraz bezpieczeństwa 
mieszkańców. (N=70, w%) 
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Tabela 2. Ocena warunków życia w Białej pod względem możliwości wypoczynku i rekreacji, warunków 
mieszkaniowych, czystości i porządku, dostępności do terenów zielonych oraz bezpieczeństwa 
mieszkańców. (N=70, w%) 

Ocena 
Możliwość 

wypoczynku i 
rekreacji 

Warunki 
mieszkaniowe 

Czystość i 
porządek 

Dostępność 
do terenów 
zielonych 

Bezpieczeństwo 
mieszkańców 

Bardzo wysoko 0,0% 0,0% 5,7% 1,4% 11,4% 
Raczej wysoko 17,1% 24,3% 44,3% 30,0% 45,7% 
Przeciętnie 62,9% 57,1% 47,1% 57,1% 38,6% 
Nisko 20,0% 17,1% 2,9% 11,4% 4,3% 
Bardzo nisko 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
 
Problemy występujące w Białej. 
 
 Kolejne zagadnienie, które poruszone zostało podczas badań dotyczyło problemów 
występujących w Białej. Uczestnikom badania przedstawiono listę problemów społecznych, 
infrastrukturalnych oraz gospodarczych. Każdy z badanych mógł wskazać maksymalnie  
5 najważniejszych problemów, dlatego suma przedstawionych odpowiedzi jest większa niż 
100%. Poniżej zaprezentowano tabelę z pełną listą wskazywanych problemów w Białej. 
Według opinii mieszkańców najważniejsze problemy występujące w Białej to przede 
wszystkim: bezrobocie – 48,6% wskazań, małe zasoby mieszkaniowe także 48,6%. Bardzo 
duży odsetek badanych – 42,9% wymienił zły stan dróg i chodników w Białej. Ważne  
i uciążliwe problemy dla mieszkańców Białej to: zbyt mała liczba miejsc spędzania czasu 
wolnego – 41,4%, zbyt mała liczba miejsc aktywizacji młodzieży – 37,1% oraz zbyt mała 
liczba miejsc zabaw dla dzieci – 25,7%. Co piąty uczestnik badania zwrócił również uwagę 
na takie problemy występujące w Białej jak: problemy uzależnień, zbyt mała liczba obiektów 
sportowych oraz niska atrakcyjność centrum miasta. Ankietowani mieszkańcy Białej uznali za 
ważne takie problemy jak: zły stan infrastruktury mieszkaniowej – 18,6%, zbyt mała liczba 
terenów zielonych (np. parków, skwerów) – 17,1% oraz zdegradowana przestrzeń publiczna 
(place, budynki użyteczności publicznej, tereny zielone, tereny rekreacyjne) – 15,7% 
wszystkich wskazań. Mieszkańcy Białej co wykazano we wcześniejszych analizach wysoko 
oceniają poczucie bezpieczeństwa w Białej, co potwierdza skala tego problemu. Zdaniem 
badanych problem braku poczucia bezpieczeństwa, czy też braku poczucia bezpieczeństwa  
w miejscach publicznych w Białej jest marginalny.  
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Tabela 3. Problemy występujące w Białej. (N=70, w%) 
  Ilość Procent 
Wysokie bezrobocie 34 48,6% 
Małe zasoby mieszkaniowe 34 48,6% 
Zły stan dróg i chodników 30 42,9% 
Zbyt mała liczba miejsc spędzania czasu 
wolnego 29 41,4% 
Zbyt mała liczba miejsc aktywizacji młodzieży 26 37,1% 
Zbyt mała liczba miejsc zabaw dla dzieci 18 25,7% 
Problem uzależnień 14 20,0% 
Zbyt mała liczba obiektów sportowych 14 20,0% 
Niska atrakcyjność centrum miasta 14 20,0% 
Zły stan infrastruktury mieszkaniowej  13 18,6% 
Zbyt mała liczba terenów zielonych (np. parków, 
skwerów) 12 17,1% 
Zdegradowana przestrzeń publiczna (place, 
budynki użyteczności publicznej, tereny zielone, 
tereny rekreacyjne) 

11 15,7% 

Zbyt mała liczba obiektów kulturalnych 8 11,4% 
Zbyt mała liczba imprez organizowanych dla 
mieszkańców 7 10,0% 
Niewystarczające oświetlenie w miejscach 
publicznych 5 7,1% 
Niskie poczucie bezpieczeństwa w miejscach 
publicznych 2 2,9% 
Brak poczucia bezpieczeństwa 1 1,4% 

 
Deficyty w infrastrukturze miejskiej oraz w wydarzeniach kulturalno – społecznych w Białej.  
 Uzupełnieniem pytania dotyczącego problemów występujących w Białej, było pytanie 
dotyczące deficytów w zakresie obiektów infrastruktury miejskiej oraz wydarzeń kulturalno - 
społecznych w mieście. Każdy uczestnik badania mógł wskazać maksymalnie 5 obiektów lub 
wydarzeń, których brakuje w mieście, stąd też suma wszystkich wskazań jest większa niż 
100%. Połowa respondentów uważa, że w Białej brakuje toalet publicznych. Istotne problemy 
wskazane przez ankietowanych to także brak lub niewystarczająca liczba stojaków na rowery 
– 44,3% wskazań, brak miejsc spacerowych, ścieżek rowerowych – 34,3%, brak zieleni  
i terenów zielonych – 32,9% oraz brak miejsc rozrywki dla dzieci – także 32,9% odpowiedzi. 
Ważne deficyty w infrastrukturze miejskiej oraz w zakresie wydarzeń i miejsc w Białej to: 
brak lub zbyt mała liczba ławek – 25,7%, brak miejsc rozrywki, klubów dla osób starszych – 
25,7%, brak klubów dla młodzieży – 22,9%, brak lub niewystarczająca liczba imprez 
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kulturalnych dla mieszkańców – 21,4% oraz brak koszy na śmieci – 17,1%. Pozostałe obiekty 
i wydarzenia wskazał mniejszy odsetek badanych mieszkańców Białej. Wykaz wszystkich 
obiektów i wydarzeń, których brakuje w Białej przedstawione zostały w tabeli. 
 
Tabela 4. Jakich obiektów infrastruktury miejskiej, jakich wydarzeń, jakich usług brakuje w Białej. (N=70, 
w%) 

  Ilość Procent 
Toalet publicznych 35 50,0% 
Stojaków na rowery 31 44,3% 
Miejsc spacerowych, ścieżek rekreacyjnych 24 34,3% 
Zieleni, terenów zielonych 23 32,9% 
Miejsc rozrywki dla dzieci 23 32,9% 
Ławek 18 25,7% 
Miejsc rozrywki, klubów dla osób starszych 18 25,7% 
Klubów dla młodzieży 16 22,9% 
Imprez kulturalnych dla mieszkańców 15 21,4% 
Koszy na śmieci 12 17,1% 
Kawiarni, restauracji 9 12,9% 
Miejsc rozrywki dla osób niepełnosprawnych 9 12,9% 
Galerii artystycznych 8 11,4% 
Punktów usługowych 8 11,4% 
Świetlic dla dzieci, przedszkoli 7 10,0% 
Hoteli, pensjonatów 6 8,6% 
Latarni 3 4,3% 
Pomników, elementów małej architektury, 
rzeźbiarskich 3 4,3% 
Sklepów 2 2,9% 

 
Pozytywne zmiany w przestrzeni miejskiej w Białej. 
 
 Mieszkańcy Białej dostrzegają pozytywne zmiany, które w ostatnich latach wystąpiły 
w przestrzeni miejskiej. Łącznie 60,0% respondentów zauważyło działania, które 
doprowadziły do rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Białej. Część respondentów – łącznie 
14,3% nie odnotowało działań, które przyczyniły się do zmiany wyglądu i wizerunku miasta 
Biała. Brak zdania w tym zakresie wyraziło 25,7% badanych.  
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Rysunek 6. Czy według Pani/Pana w ostatnich latach wystąpiły pozytywne zmiany dokonane w ostatnim 
czasie w przestrzeni miejskiej w Białej? (N=70, w%) 

 
Mieszkańcy miasta Biała podali przykłady pozytywnych zmian w zakresie infrastruktury 
miejskiej - rewitalizacji i modernizacji poszczególnych obiektów lub obszarów. Do 
najważniejszych inwestycji mieszkańcy zaliczyli remont basenu w Białej. Taką opinię 
wyraziło aż 41,4% badanych. Liczny odsetek badanych – 19,5% zwrócił uwagę także na 
budowę obwodnicy miasta. Do pozytywnych przykładów zmian w mieście mieszkańcy 
zaliczyli także: wygląd centrum miasta (Rynek) - odrestaurowanie obiektów zabytkowych, w 
tym baszty przy ul. Prudnickiej, renowację dwóch zabytkowych pomników na Rynku, 
usunięcie starych zabudowań gospodarczych w obrębie rynku, a także zabytkowych wież 
muru obronnego, odrestaurowanie kamienic na rynku – 12,1% oraz rewitalizację murów 
obronnych w mieście Biała – 9,7% opinii. Mieszkańcy podawali także przykłady takich 
pozytywnych inwestycji lub modernizacji jak: montaż oświetlenia na osiedlu k. Biedronki, 
ścieżka rowerowa do Dębiny, remont boisk w Parku Miejskim, odnowiona Wieża Wodna, 
nowe nawierzchnie dróg ul. Stare Miasto, ul. Oświęcimska – Czarna, budowa kanalizacji  
w mieście, doświetlenie miasta. 
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Potrzeba rewitalizacji Białej. 
 
 Na podstawie zebranych danych należy jednoznacznie stwierdzić, że mieszkańcy 
Białej dostrzegają potrzebę rewitalizacji miasta Biała poprzez odnowienie, zmodernizowanie 
poszczególnych obiektów lub obszarów przestrzeni miejskiej. Niemal wszyscy respondenci 
biorący udział w badaniu – łącznie 91,5% badanych jest przekonanych, że istnieje 
konieczność rewitalizacji miasta Biała, w tym 32,9% badanych wskazało odpowiedź 
„zdecydowanie tak”, natomiast 58,6% odpowiedź „raczej tak”.  
Rysunek 7. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje potrzeba odnowienia/ulepszenia obiektów bądź obszarów w 
Białej? (N=70, w%) 

 
Najbardziej zaniedbane, zdegradowane obiekty lub obszary w Białej. 
 
 Do najbardziej zaniedbanych obiektów lub obszarów na terenie Białej zdaniem 
mieszkańców należy przede wszystkim Zamek Prószkowskich w Białej oraz tereny do niego 
przylegające. Ten obiekt wymieniła największa grupa badanych mieszkańców - 30,6%. Do 
zdegradowanych obszarów, badani zaliczyli także kamienice zlokalizowane na ul. 1 Maja  
– 8,1% wskazań, Park Miejski w Białej – 6,5%, Cmentarz Żydowski – 6,5% oraz Rynek  
w Białej oraz jego okolice (kamienice w pobliżu Rynku) – 6,5%. Wszystkie pozostałe obiekty 
i obszary wymienione przez respondentów przedstawione zostały w poniższej tabeli.  
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Tabela 5. Które obiekty lub obszary (ulice, place, budynki, miejsca) w Białej są Pani/Pana zdaniem 
najbardziej zaniedbane? 

Najbardziej zaniedbane obiekty lub obszary (ulice, place, budynki, 
miejsca) w Białej. Ilość % 
Zamek Prószkowskich w Białej 19 30,6% 
Kamienice na ulicy 1 Maja 5 8,1% 
Park miejski 4 6,5% 
Cmentarz Żydowski 4 6,5% 
Rynek w Białej i jego okolice, kamienice w pobliżu Rynku 4 6,5% 
Plac zabaw dla dzieci 3 4,8% 
Centrum miasta i prowadzące do niego drogi  2 3,2% 
Gminna droga łącząca ulicę Opolską z ulicą Prudnicką 2 3,2% 
Zieleń miejska 2 3,2% 
Boiska 1 1,6% 
Boisko w parku 1 1,6% 
Chodniki 1 1,6% 
Chodniki przy szkole 1 1,6% 
Drogi dojazdowe do miasta 1 1,6% 
Małe wioski 1 1,6% 
Zakaz wjazdu samochodów do centrum 1 1,6% 
Przedmieście 1 1,6% 
Stan nawierzchni przy ulicy Szynowice i Przedmieście  1 1,6% 
Teren szkoły ul. Wałowa (plac) 1 1,6% 
Plac zamkowy 1 1,6% 
ul. Góra Wolności 1 1,6% 
Budowa fontanny miejskiej 1 1,6% 
Mury obronne wokół miasta, ścieżki, ławki 1 1,6% 
Tereny zielone przy ul. Prudnickiej 1 1,6% 
ul. Kościuszki 1 1,6% 
Zły stan infrastruktury mieszkaniowej 1 1,6% 

 
Obiekty lub obszary do rewitalizacji w Białej.  
  Jednym z kluczowych zagadnień związanych z programem rewitalizacji miasta Biała 
było wskazanie obiektów lub obszarów wymagających rewitalizacji. W związku  
z powyższym zapytano mieszkańców Białej, które obiekty w mieście powinny zostać 
zmodernizowane, odrestaurowane lub zoptymalizowane. Każdy z badanych mógł wskazać 
maksymalnie 5 obiektów lub obszarów dlatego suma wszystkich odpowiedzi nie jest równa 
100%. Zdecydowanie najwięcej badanych mieszkańców Białej uważa, że obiektem, który 
powinien zostać zmodernizowany i odnowiony jest Zamek Prószkowskich w Białej wraz  
z terenem otaczającym Zamek. Ten obiekt wskazało 40,0% badanych. Innym obiektem 
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wymienionym przez mieszkańców jest Cmentarz Żydowski – 11,4% opinii. Co dziesiąty 
badany wskazał konieczność modernizacji chodników w mieście. Kolejne ważne obiekty, 
które powinny zostać objęte planem rewitalizacji to: place zabaw – 8,6%, centrum miasta – 
7,1%, Park Miejski – 7,1% oraz Rynek w Białej – 5,7%. Wszystkie pozostałe obiekty 
wskazane zostały w poniższej tabeli.  
  
Tabela 6. Jakie obiekty lub obszary w Białej powinny Pana/Pani zdaniem zostać odnowione/ulepszone? 
(N=70, w%) 

Obiekty lub obszary w Białej, które powinny 
zostać zrewitalizowane ilość % 
Zamek Prószkowskich i jego otoczenie 28 40,0% 
Cmentarz Żydowski 8 11,4% 
Chodniki w centrum miasta 7 10,0% 
Plac zabaw 6 8,6% 
Centrum miasta 5 7,1% 
Park Miejski 5 7,1% 
Rynek bielski 4 5,7% 
Boisko sportowe 2 2,9% 
Boisko w parku 2 2,9% 
Drogi dojazdowe gminy 2 2,9% 
Kamieniczki w Rynku i centrum miasta 2 2,9% 
Kościół 2 2,9% 
Stadion 2 2,9% 
ul. Prudnicka 2 2,9% 
Boisko szkolne 1 1,4% 
Kościół na ul. Kościuszki 1 1,4% 
Budowa infrastruktury- kanalizacja 1 1,4% 
Budynek obok byłej siedziby "KOMBUDU" 1 1,4% 
Elewacje budynków 1 1,4% 
Gminna droga łącząca ul. Opolską z ul. Prudnicka  1 1,4% 
Kamienice 1 1,4% 
Mieszkania komunalne 1 1,4% 
Nawierzchnia dróg  1 1,4% 
Parkingi w okolicy centrum 1 1,4% 
Skarpy zieleni 1 1,4% 
teren wokół OPS w Białej 1 1,4% 
ul. 1-go Maja 1 1,4% 
ul. Kościuszki 1 1,4% 
ul. Wałowa  1 1,4% 
Wieża wodna ( ciśnień przy ulicy Wodnej) 1 1,4% 
Więcej miejsc parkingowych 1 1,4% 
Większa liczba ogródków rekreacyjnych w rynku 1 1,4% 
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 Badanych mieszkańców ze wskazanym miejscem do modernizacji – rewitalizacji łączy 
przede wszystkim miejsce zamieszkania – 62,3% w pobliżu wymienionego obiektu. Często 
wymieniony obszar lub obiekt znajduje się na trasie do pracy lub miejsca zamieszkania 
respondentów – 17,4%. Badane osoby dany obiekt lub obszar dostrzegają podczas spędzania 
wolnego czasu – miejsce rekreacji i wypoczynku – 13,0% wskazań. Z danym obiektem lub 
obszarem łączy badanych także miejsce pracy – 7,2% 
 
Rysunek 8. Jaki jest Pani/Pana związek z tym obiektem / obszarem? (N=70, w%) 

 
Aspekty istotne dla poprawy jakości życia mieszkańców Białej.  
 
 W największym stopniu dla poprawy jakości życia mieszkańców Białej przyczynić 
powinny się remonty oraz podniesienie standardów technicznych i estetycznych zabudowy 
mieszkaniowej – taki element poprawy jakości wskazało aż 94,2%. Ważne znaczenie dla 
poprawy warunków życia mieszkańców powinno przynieść także podniesienie jakości 
świadczonych usług publicznych poprzez modernizację, remonty oraz wyposażenie obiektów 
użyteczności publicznej – 89,9% opinii. Duże znaczenie ma także dla badanych poprawa 
jakości i estetyki przestrzeni publicznych, typu parki, skwery, place – 87,0%. Liczny odsetek 
badanych – 78,3% wskazał na konieczność adaptacji nieużytkowanych obiektów 
zabytkowych na funkcje użyteczności publicznej, działalność kulturalną, administracyjną lub 
usługi branży turystycznej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Białej.  
 



 

Str
ona

21 

 
 
Tabela 7. Aspekty istotne dla poprawy jakości życia mieszkańców Białej. (N=70, w%) 

  Tak Nie Nie wiem 
Poprawa jakości i estetyki przestrzeni 
publicznych, typu parki, skwery, place. 87,0% 5,8% 7,2% 
Adaptacja nieużytkowanych obiektów 
zabytkowych na funkcje użyteczności publicznej, 
działalność kulturalną, administracyjną lub 
usługi branży turystycznej 

78,3% 2,9% 18,8% 

Podniesienie jakości świadczonych usług 
publicznych przez modernizacje, remonty oraz 
wyposażenie istniejących obiektów użyteczności 
publicznej. 

89,9% 1,4% 8,7% 

Remonty oraz podniesienie standardów 
technicznych i estetycznych zabudowy 
mieszkaniowej 

94,2% 0,0% 5,8% 

 
 Efekty rewitalizacji Białej. 
 
 Poniżej przedstawione zostały efekty, które zdaniem badanych powinien przynieść 
proces rewitalizacji miasta Biała. Ponad połowa ankietowanych uważa, że rezultatem procesu 
rewitalizacji powinno być przede wszystkim zwiększenie miejsc pracy – 58,6% wskazań oraz 
zatrzymanie w mieście ludzi młodych i wykształconych – 57,1%. Liczny odsetek badanych 
jest przekonanych, że finalnym efektem osiągniętym w wyniku procesu rewitalizacji miasta 
Biała powinna być odnowa zabytków w mieście, poprawa jakości i estetyki przestrzeni 
publicznej oraz rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Wymienione trzy rezultaty 
procesu rewitalizacji wskazało po 42,9% badanych. Badani mieszkańcy Białej oczekują  
w wyniku rewitalizacji miasta – podniesienia standardu życia społeczeństwa – 40,0%, 
przyciągnięcia dużych inwestorów – 38,6% oraz zwiększenia ilości i poprawy jakości 
mieszkań – 35,7% wszystkich wskazań. Tytułem uzupełnienia należy zwrócić uwagę, iż 
każdy badany mógł wskazać kilka odpowiedzi dlatego suma wszystkich wskazań jest większa 
niż 100%.  
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Rysunek 9. Jakie efekty, według Pana(i), powinny zostać osiągnięte w wyniku procesu rewitalizacji? 
(N=70, w%).  
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Wyniki badania na temat rewitalizacji Miasta 
Biała opinie przedsiębiorców. 
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Charakterystyka badanej próby. 
  

W badaniu przedsiębiorców uczestniczyło 35 respondentów reprezentujących różne 
branże. Największy odsetek badanych stanowiły przedsiębiorstwa usługowe – 45,7% oraz 
handlowe – 28,6%. Ponad połowę – 57,1% stanowili przedsiębiorcy prowadzący 
jednoosobową działalność gospodarczą. Część badanych 28,6% zatrudnia 2 osoby, natomiast 
14,3% więcej niż 2 osoby. Wśród badanych przedsiębiorców nieznacznie przeważały kobiety 
– 51,4%, odsetek mężczyzn wynosił 48,6%. Badani przedsiębiorcy to osoby w wieku od 46 
do 55 lat – 28,6%, od 26 do 35 lat – 28,6%, od 36 do 45 lat – 25,7%, od 56 do 65 lat – 14,3% 
oraz powyżej 65 lat – 2,9% ogółu uczestników badania. Większość przedsiębiorców – 71,4% 
prowadzi działalność w Białej przez okres do 10 lat, w tym 40,0% przez okres od 6 od 10 lat, 
natomiast 31,4% prze okres krótszy niż 5 lat. 11,4% przedsiębiorców prowadzi działalność 
dłużej niż 25 lat.  
 
Tabela 8. Charakterystyka badanej próby – płeć oraz wiek przedsiębiorców. (N=35, w%) 

Płeć 
  Ilość Procent 
Kobieta 18 51,4% 
Mężczyzna 17 48,6% 

Wiek 
18 – 25 lat 0 0,0% 
26 – 35 lat 10 28,6% 
36 – 45 lat 9 25,7% 
46 – 55 lat 10 28,6% 
56 – 65 lat 5 14,3% 
Powyżej 65 lat 1 2,9% 

Okres prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Białej 
Do 5 lat 11 31,4% 
Od 6 do 10 lat 14 40,0% 
Od 11 do 15 lat 0 0,0% 
Od 16 do 20 lat 3 8,6% 
Od 21 do 25 lat 3 8,6% 
Powyżej 25 lat 4 11,4% 
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Wiedza na temat programu rewitalizacji.  
 Zgodnie z przedstawionymi danymi zdecydowana większość badanych 
przedsiębiorców 71,4% słyszała o programie rewitalizacji miasta Biała. Brak wiedzy na temat 
programu rewitalizacji miasta Biała wskazało 28,6% respondentów. Ponownie jak w badaniu 
mieszkańców potwierdziło się, że lokalna społeczność posiada wiedzę na temat 
realizowanego programu rewitalizacji. 
 
Rysunek 10. Czy słyszał(a) Pan(i) o Programie Rewitalizacji? (N=35, w%) 

 
 
Stopień zadowolenia z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Białej. 
  W opinii lokalnych przedsiębiorców na terenie Białej stworzone są dobre warunki do 
prowadzenia działalności gospodarczej. Z warunków do prowadzenia działalności 
gospodarczej na terenie Białej zadowolona jest ponad połowa badanych przedsiębiorców – 
62,8% badanych, w tym raczej zadowolonych jest 57,1% pracodawców natomiast 
zdecydowanie zadowolonych jest 5,7% ankietowanych. Jedynie 11,4% respondentów nie jest 
zadowolonych z warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Białej.  
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Rysunek 11. Czy jest Pani/Pan zadowolon(a)y z warunków prowadzenia działalności gospodarczej na 
terenie Białej? (N=35, w%) 
 

 
 

Przedsiębiorcy zadowoleni są z takich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej  
w Białej jak:  
 Duży popyt na daną usługę przy stosunkowo małej konkurencji.  
 Dobre podejście do klienta i dobra obsługa w urzędzie miejskim. 
 Praca w lokalnym środowisku - na terenie gdzie mieszkam. 
 Znajomość mieszkańców. 
 Bliska odległość od miejsca zamieszkania.  

Do negatywnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Białej zaliczyć należy 
takie jak: 
 Bardzo duże opłaty od powierzchni pod działalność. 
 Brak perspektyw rozwoju. 
 Wyjazdy młodych osób za granicę. Biała oraz Gmina się wyludnia.  
 Wysokie podatki. 
 Brak wszelkiej pomocy w rozwoju. 

 
Potwierdzeniem pozytywnej oceny dotyczącej warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej na terenie Białej jest także wysoka ocena miasta jako miejsca do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Według danych – 51,4% badanych uważa, że Biała jest raczej 
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dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. Odmiennego zdania jest łącznie 
28,6% badanych, którzy uznali, że Biała nie jest optymalnym miejscem do wykonywania 
działalności gospodarczej, w tym skrajnie negatywną opinię „zdecydowanie nie” wymieniło 
5,7% badanych, natomiast odpowiedź „raczej nie” 22,9% respondentów. Co piaty 
ankietowany pracodawca wskazał odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.  
 
Rysunek 12. Czy Biała jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej? 

 
Osoby negatywnie oceniające Białą jako miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej 
wskazywały na takie trudności i bariery w  prowadzeniu działalności gospodarczej jak: 
 Wyludnianie miasta i gminy Biała. 
 Brak dużych zakładów pracy – miejsc pracy. 
 Brak tzw. inkubatorów przedsiębiorczości i lokali na prowadzenie działalności 

gospodarczej (na wynajem). 
 Mała liczba mieszkańców. 
 Mała miejscowość i duża konkurencja.  
 Mały rynek zbytu (lokalnie).  
 Miasto po 16 godzinie zamiera, masa sklepów pozamykanych.  
 Za mało inwestycji. 
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Ocena warunków życia w Białej pod względem możliwości wypoczynku i rekreacji, 
warunków mieszkaniowych, czystości i porządku, dostępności do terenów zielonych 
oraz bezpieczeństwa mieszkańców. 
 
 Podobnie jak badani mieszkańcy Białej, tak samo przedsiębiorcy wśród 
poszczególnych elementów jakości życia najwyżej oceniają bezpieczeństwo mieszkańców – 
łącznie 74,3% pozytywnych wskazań oraz czystość i porządek w mieście – 54,3% 
pozytywnych opinii. Przeciętnie badani ocenili dostępność do terenów zielonych - suma 
pozytywnych opinii wyniosła – 34,3%. Najniżej oceniono możliwość wypoczynku i rekreacji 
w Białej - 20,0% pozytywnych oraz warunki mieszkaniowe w Białej – odsetek pozytywnych 
ocen wyniósł 17,1%. 
Rysunek 13. Ocena warunków życia w Białej pod względem możliwości wypoczynku i rekreacji, 
warunków mieszkaniowych, czystości i porządku, dostępności do terenów zielonych oraz 
bezpieczeństwa mieszkańców. (N=35, w%) 

 
Tabela 9. Ocena warunków życia w Białej pod względem możliwości wypoczynku i rekreacji, warunków 
mieszkaniowych, czystości i porządku, dostępności do terenów zielonych oraz bezpieczeństwa 
mieszkańców. (N=35, w%) 

Ocena 
Możliwość 

wypoczynku 
i rekreacji 

Warunki 
mieszkaniowe 

Czystość i 
porządek 

Dostępność 
do terenów 
zielonych 

Bezpieczeństwo 
mieszkańców 

Bardzo wysoko 2,9% 0,0% 11,4% 2,9% 8,6% 
Raczej wysoko 17,1% 17,1% 42,9% 31,4% 65,7% 
Przeciętnie 54,3% 51,4% 37,1% 51,4% 25,7% 
Nisko 22,9% 22,9% 2,9% 14,3% 0,0% 
Bardzo nisko 2,9% 8,6% 5,7% 0,0% 0,0% 
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Negatywne zjawiska społeczne występujące w Białej.  
 Zdaniem lokalnym przedsiębiorców najbardziej negatywnym zjawiskiem społecznym 
występującym w Białej jest bezrobocie. Taki problem wskazało 65,7% ankietowanych 
pracodawców. Ważnym problemem jest niska aktywność społeczna mieszkańców – 37,1% 
oraz brak całorocznej oferty sportowo – rekreacyjnej dedykowanej dla dzieci i młodzieży  
– 31,4%. Ankietowani zwrócili również uwagę na niski standard życia mieszkańców – 22,9%, 
patologie społeczne – 22,9%, brak uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym – 22,9% 
oraz niewielką ofertę szkoleń i kursów dla mieszkańców także 22,9%. Pozostałe problemy  
i negatywne zjawiska społeczne, które zdaniem badanych są obecne w Białej przedstawiono 
na poniższym wykresie. Prezentowane odpowiedzi badanych nie sumują się do 100%, ze 
względu na możliwość wskazania maksymalnie 5 negatywnych zjawisk społecznych.  
Rysunek 14. Najważniejsze negatywne zjawiska społeczne występujące w Białej. (N=35, w%) 
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Negatywne zjawiska gospodarcze występujące w Białej. 
 
 Wśród negatywnych zjawisk gospodarczych występujących w Białej badani 
pracodawcy wymieniali najczęściej: niski poziom przedsiębiorczości w mieście – 54,3%, 
słabe wykorzystanie potencjału turystyczno – rekreacyjnego Białej – 45,7% oraz 
niedostateczne wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw – 40,0% wskazań. Ważne 
problemy gospodarcze to także brak możliwości tworzenia nowych miejsc pracy – 31,4% 
oraz trudność pozyskania nowych inwestorów – 25,7%. Przedstawione odpowiedzi nie 
sumują się do 100% ze względu na możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi.  
 
Rysunek 15. Najważniejsze negatywne zjawiska gospodarcze występujące w Białej. (N=35, w%) 

   
Negatywne zjawiska środowiskowe występujące w Białej 
 
 Najbardziej negatywnym zjawiskiem środowiskowym występującym w Białej jest 
niewątpliwie niedostateczne wykorzystanie walorów lub zasobów naturalnych – 67,7%. 
Ważnym problemem jest także degradacja środowiska naturalnego – 29,0%.  
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Rysunek 16. Najważniejsze negatywne zjawiska środowiskowe występujące w Białej. (N=35, w%) 

  Negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne występujące w Białej 
 
 Najważniejsze negatywne zjawiska przestrzenno – funkcjonalne oraz związane  
z infrastrukturą miejską w Białej to przede wszystkim: brak miejsc parkingowych – 48,6% 
oraz słabo rozwinięta baza rekreacyjno – wypoczynkowa – 40,0% odpowiedzi. Istotnym 
problemem jest także słabo lub niedostatecznie rozwinięta baza sportowo – turystyczna  
w Białej – 34,3% wskazań. Przedsiębiorcy zwrócili także uwagę na niską estetykę przestrzeni 
publicznej – 25,7% oraz brak lub słaby rozwój sieci handlowo – usługowej w mieście - 
17,1%. Respondenci negatywnie odbierają także brak bazy noclegowo – hotelowej – 11,4% 
wskazań. Pozostałe zjawiska w zakresie przestrzenno – funkcjonalnym w Białej, które 
utrudniają funkcjonowanie w mieście przedstawiono na poniższym wykresie. W odpowiedzi 
na to pytanie suma odpowiedzi nie jest równa 100% ponieważ każdy badany mógł wymienić 
kilka odpowiedzi.  
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Rysunek 17. Najważniejsze negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne występujące w Białej. (N=35, 
w%) 

  Negatywne zjawiska techniczne występujące w Białej 
  Zdecydowanie najbardziej negatywnym zjawiskiem technicznym występującym  
w Białej jest niska jakość części dróg gminnych. Taki problem wskazało aż 74,3% badanych 
respondentów. Jest to najbardziej newralgiczny problem techniczny występujący w Białej. Co 
piąty uczestnik badania wskazał na zły stan techniczny obiektów rekreacyjno  
– wypoczynkowych. Ankietowani zwrócili również uwagę na degradację budynków 
użyteczności publicznej – 17,1%, bariery architektoniczne w przestrzeni publicznej – 11,4% 
oraz brak rozwiązań technicznych z zakresu ochrony środowiska – 8,6%. Przedstawiona suma 
odpowiedzi jest większa niż 100%, ze względu na możliwość wskazania kilku problemów 
technicznych występujących w Białej.   
Rysunek 18. Najważniejsze negatywne zjawiska techniczne występujące w Białej. (N=35, w%) 
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Propozycje przedsięwzięć, które przyczynią się do eliminacji negatywnych zjawisk.  
 
 Uczestników badania zapytano o wskazanie rozwiązań i przedsięwzięć, które mogłyby 
przyczynić się do eliminacji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, 
środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych technicznych. Każdy z badanych wskazywał 
subiektywne pomysły, które przedstawione zostały poniżej. Proponowane rozwiązania 
naprawcze dla miasta Biała: 
 
 Renowacja bocznych budynków znajdujących się poza Rynkiem. 
 Remont dróg. 
 Kontrola palenia w kominach. 
 Budowa hoteli. 
 Budowa kanalizacji. 
 Budowa nowych mieszkań. 
 Renowacja budynków. 
 Renowacja murów obronnych. 
 Odtworzenie fontanny na Rynku. 
 Budowa placu zabaw dla dzieci.  
 Modernizacja szkoły.  
 Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na modernizację. 
 Rozwój turystyczny. Wykorzystanie walorów turystycznych 
 Większa liczba miejsc parkingowych. 
 Większa liczba miejsc rekreacyjnych dla turystów. 
 Większa pomoc dla małych przedsiębiorców. 
 Wybudowanie Domu Starców, Dziennego Pobytu i zadbanie o starszych ludzi. 
 Wykorzystanie linii brzegowej rzeki. 
 Wypromowanie lokalnych atrakcji i zabytków. 
 Zakaz wyprowadzania psów na Plantach. 
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Deficyty w infrastrukturze miejskiej oraz w wydarzeniach kulturalno – społecznych w Białej.  
 Zdaniem przedsiębiorców w przestrzeni miejskiej brakuje przede wszystkim takich 
obiektów infrastruktury jak: stojaki na rowery – 34,3% wskazań, publicznych toalet – 34,3%, 
koszy na śmieci – 28,6% oraz miejsc rozrywki dla dzieci także 28,6% wskazań. 
Niewątpliwym problemem jest także brak miejsc spacerowych, ścieżek rekreacyjnych  
– 20,0%, brak klubów dla młodzieży – 17,1%. Ankietowani zwrócili również uwagę na brak 
takich obiektów i wydarzeń jak: pomników, elementów małej architektury, rzeźbiarskich, 
punktów usługowych, miejsc rozrywki dla osób niepełnosprawnych oraz imprez kulturalnych 
dla mieszkańców. Wymienione problemy wskazało po 11,4% badanych. Pozostałe obiekty  
i wydarzenia przedstawiono w poniższej tabeli. Każdy uczestnik badania mógł wskazać 
maksymalnie 5 obiektów lub wydarzeń, których brakuje w mieście, stąd też suma wszystkich 
wskazań jest większa niż 100%. 
 
Tabela 10. Jakich obiektów infrastruktury miejskiej, jakich wydarzeń, jakich usług brakuje w Białej. (N=35, 
w%) 

  Ilość Procent 
Stojaków na rowery 12 34,3% 
Toalet publicznych 12 34,3% 
Koszy na śmieci 10 28,6% 
Miejsc rozrywki dla dzieci 10 28,6% 
Miejsc spacerowych, ścieżek rekreacyjnych 7 20,0% 
Klubów dla młodzieży 6 17,1% 
Pomników, elementów małej architektury, 
rzeźbiarskich 4 11,4% 
Punktów usługowych 4 11,4% 
Miejsc rozrywki dla osób niepełnosprawnych 4 11,4% 
Imprez kulturalnych dla mieszkańców 4 11,4% 
Hoteli, pensjonatów 3 8,6% 
Miejsc rozrywki, klubów dla osób starszych 3 8,6% 
Ławek 2 5,7% 
Zieleni, terenów zielonych 2 5,7% 
Latarni 1 2,9% 
Kawiarni, restauracji 1 2,9% 
Galerii artystycznych 1 2,9% 
Świetlic dla dzieci, przedszkoli 1 2,9% 
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Pozytywne zmiany w przestrzeni miejskiej w Białej. 
 
 Opinie badanych przedsiębiorców na temat zmian, które zaszły w przestrzeni miejskiej 
w Białej w ostatnich latach są ambiwalentne. Z jednej strony łącznie 37,2% badanych uważa, 
że w mieście wystąpiły pozytywne zmiany w zakresie infrastruktury miejskiej. Innego zdania 
było łącznie 34,3% przedsiębiorców, którzy nie zaobserwowali istotnych zmian w przestrzeni 
miejskiej - nie odnotowali działań, które przyczyniłyby się do zmiany wyglądu i wizerunku 
miasta Biała. Brak zdania wyraziło 28,6% badanych.  
 
Rysunek 19. Czy według Pani/Pana w ostatnich latach wystąpiły pozytywne zmiany dokonane w ostatnim 
czasie w przestrzeni miejskiej w Białej? (N=35, w%) 

 
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w Białej podali przykłady pozytywnych zmian  
w zakresie infrastruktury miejskiej rewitalizacji i modernizacji poszczególnych obiektów lub 
obszarów. Do najważniejszych inwestycji mieszkańcy zaliczyli remont basenu, budowę 
obwodnicy Białej, odnowienie budynków i kamienic, remont muru na ul. Szkolnej oraz 
regularne sprzątanie ulic. 
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Potrzeba rewitalizacji Białej. 
 
 Ponad połowa lokalnych przedsiębiorców – łącznie 65,7% widzi potrzebę zmiany, 
modernizacji i rewitalizacji poszczególnych obiektów lub obszarów w Białej. Warto 
zaznaczyć, iż tylko 2,9% badanych nie dostrzega takiej potrzeby. Część pracodawców  
– 31,4% nie potrafiła ustosunkować się do tego problemu. Takie dane potwierdzają 
zdiagnozowaną wśród mieszkańców potrzebę i konieczność rewitalizacji zdegradowanych 
obiektów i obszarów w mieście Biała.  
Rysunek 20. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje potrzeba odnowienia/ulepszenia obiektów bądź obszarów  
w Białej? (N=35, w%) 

 
 
Najbardziej zaniedbane, zdegradowane obiekty lub obszary w Białej. 
 
 Zdaniem przedsiębiorców najbardziej zaniedbane obiekty i obszary na terenie Białej 
to:   
 Zamek Prószkowskich.  
 Mur obronny. 
 Drogi gminne, drogi na obrzeżach. 
 Boczne uliczki i budynki w pobliżu Rynku, sąsiedztwo Rynku. 
 Plac zabaw koło kościoła. 
 Park miejski. 
 Rynek w Białej. 
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 ul. Opolska, ul. Prudnicka. 
 Połączenie ścieżki rowerowej z miastem. 
 Zieleń miejska. 
 Obszar w okolicy Urzędu Gminy. 
 Były zakład dziewiarski UNIA. 

 
 Obiekty lub obszary do rewitalizacji w Białej.  
  Badani przedsiębiorcy uważają, że obiektem, który wymaga pilnej modernizacji jest 
Zamek Prószkowskich w Białej. Zamek w Białej wskazało 22,7% respondentów. Część  
respondentów – 13,6%  uznało, że konieczny jest remont gminnych dróg. Przedsiębiorcy 
wymienili także takie obszary i obiekty jak: Park Miejski, mur obronny, budynki wokół 
Rynku w Białej oraz budynki przy Urzędzie Gminy. Wymienione obiekty wskazało po 9,1% 
badanych. Wszystkie pozostałe obiekty wskazane zostały w poniższej tabeli.  
 
 
Tabela 11. Jakie obiekty lub obszary w Białej powinny Pana/Pani zdaniem zostać odnowione/ulepszone? 
(N=35, w%) 

Obiekty lub obszary w Białej, które powinny zostać 
zrewitalizowane ilość % 
Zamek Prószkowskich 5 22,7% 
Drogi gminne 3 13,6% 
Park miejski 2 9,1% 
Mur obronny 2 9,1% 
Budynki wokół Rynku 2 9,1% 
Budynki przy Urzędzie 2 9,1% 
Remont chodników przy szkole 1 4,5% 
Plac zabaw 1 4,5% 
Budynki na przeciwko Banku Spółdzielczego 1 4,5% 
Fontanna 1 4,5% 
Boisko,  szatnie przy boisku 1 4,5% 
Były kościół ewangelicki 1 4,5% 
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Efekty rewitalizacji Białej. 
 
 Rewitalizacja miasta powinna przynieść określone efekty dla jego mieszkańców.  
W związku z powyższym zapytano przedsiębiorców jakie rezultaty końcowe ma przynieść ten 
program. Zdaniem badanych najważniejsze dwa finalne rezultaty programu rewitalizacji 
Białej to: zwiększenie miejsc pracy – 57,1% wskazań oraz rozwój małej i średniej 
przedsiębiorczości – 51,4% opinii. Efektem końcowym programu powinno być także 
przyciągniecie do miasta dużych inwestorów – 37,1%, zatrzymanie w mieście ludzi młodych  
i wykształconych – 34,3%, poprawa jakości i estetyki przestrzeni publicznej – 25,7%, odnowa 
zabytków w mieście – 22,9% oraz podniesienia standardu życia społeczeństwa także 22,9% 
wskazań. Wszystkie oczekiwane efekty programu rewitalizacji miasta Biała przedstawiono na 
poniższym wykresie. Każdy badany mógł wskazać kilka odpowiedzi dlatego suma wszystkich 
wskazań jest większa niż 100%.  
 
Rysunek 21. Jakie efekty, według Pana(i), powinny zostać osiągnięte w wyniku procesu rewitalizacji? 
(N=35, w%).  
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