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Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w ramach konsultacji 

społecznych dot. budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka  

w Katowicach. 

 

I. Informacje ogólne. 

 

Termin badania: 12 luty – 16 marca 

Grupa docelowa: mieszkańcy dzielnic Piotrowice, Ochojec i Ligota - 404 respondentów 

reprezentujących 7 grup wiekowych. 

Cel badania: diagnoza społeczna dot. preferencji i oczekiwań wobec zagospodarowania terenu pod 

usługi rekreacyjno – sportowe/ rekrutacja do uczestnictwa w warsztatach projektowych. 

 

II. Wyniki badań. 

 

1. Charakterystyka doboru próby badawczej. 

 

W badaniu wzięło łącznie udział 404 respondentów, w tym 207 kobiet i 197 mężczyzn, 

zamieszkujących objęte konsultacjami dzielnice: Piotrowice, Ochojec i Ligota. 

Badaniem objętych zostało 7 grup wiekowych. Pierwsza grupa obejmowała młodzież poniżej 18 roku 

życia – z uwzględnieniem udziału uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w przedziale 

wiekowym od 13 do 17 roku życia. Ostania grupa wiekowa skupiała osoby w wieku poprodukcyjnym, 

czyli w wieku 65 lat i więcej. 

Dobór próby badawczej miał charakter celowy kwotowy. Podstawowym założeniem decydującym o 

wyborze respondenta był fakt jego zamieszkania w jednym z obwodów wyborczych, zlokalizowanych  

na terenie dzielnic. Zadaniem ankietera było przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych  

z odpowiednią liczbą kobiet i mężczyzn, przynależącymi do konkretnych grup wiekowych.  

Podstawą do opracowania statystyk, warunkujących dobór próby były zatem dane ilościowe 

dotyczące struktury demograficznej populacji, zamieszkującej dzielnice Piotrowice, Ligota i Ochojec. 

Dysponując pełną informacją o strukturze demograficznej (w rozkładzie na płeć i wiek) można było 

skonstruować dobór próby, który byłby reprezentatywny dla populacji w odniesieniu do cech 

demograficznych. Z uwagi na fakt, że cechą charakterystyczną dla rzeczywistej struktury 

demograficznej  jest bardzo wysoka liczebność mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, 

przewyższająca w sposób znaczący  pozostałe grupy wiekowe, zasadnym – z uwagi na przedmiot 
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konsultacji –  było doreprezentowanie respondentów z dwóch najmłodszych (a również najmniej 

licznych) grup wiekowych (w przedziałach: 13 – 17 i 18-24). 2,5 – krotnie powiększono grupę 

najmłodszych badanych, a 2 – krotnie grupę osób w wieku od 18 do 24 roku życia. Równocześnie 

zmniejszono 2, 5 – krotnie najstarszą grupę respondentów oraz  2 – krotnie grupę osób w wieku od 

55 – 64 roku życia.  Ponadto z uwagi na fakt, że w bezpośrednim otoczeniu przedmiotowego terenu, 

zlokalizowane są liczne budynki mieszalne, liczba respondentów, zamieszkujących w bezpośrednim 

sąsiedztwie stadionu, została dodatkowo potrojona.  Zastosowanie takiej metodologii doboru próby  

miało na celu dokonanie trafnej, wiarygodnej badawczo identyfikacji potrzeb zróżnicowanych 

wiekowo mieszkańców z całego obszaru konsultacyjnego. Metoda ta miała za zadanie również 

przeciwdziałać występowaniu w procesie konsultacyjnym ewentualnych prób zastosowania nacisku 

przez jakiekolwiek grupy starające się przeforsować rozwiązania korzystne z ich perspektywy,  

a niekoniecznie z perspektywy szerokiej społeczności. 
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3/4 badanych zadeklarowało, że jest aktywnych sportowo w szerokim rozumieniu.  W podziale na 

płeć taką deklarację złożyło 73 % kobiet i 77% mężczyzn. W tym znaczeniu aktywność sportowa 

oznacza również rekreację. 

 

 

 

 

 

Deklaratywna aktywność sportowa w grupie uczniów jest stuprocentowa. 93% badanych z drugiej, co 

do wieku, grupy wskazuje, że prowadzi aktywny tryb życia. W kolejnej grupie wiekowej aktywność ta 

spada – chociaż ciągle utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie (ponad 85 %). 90 % aktywność 
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deklarowana jest w grupie wiekowej 35-44. W przedziale wiekowym 45-54 spada – jednak aktywnych 

sportowo mieszkańców jest dwa razy więcej niż tych, nieuprawiających sportu lub rekreacji. 

Tendencje odwracają się w dwóch ostatnich grupach wiekowych, w przedostatniej grupie 

nieaktywnych sportowo jest prawie połowa respondentów, w najstarszej grupie wiekowej jest to już 

ponad 60 % respondentów. 

 
 
 
              Pytanie 2. Dlaczego nie uprawia Pan/Pani sportu? 

 

  

  
Powody 

Liczba 
odpowiedzi 

zdrowie mi nie pozwala 60 

nie mam na to czasu 36 

nie lubię aktywności fizycznej 3 

nie stać mnie na bilet wstępu do sali 2 

przemęczenie zawodowe 2 

nie mam z kim uprawiać sportu 1 

nie stać mnie na sprzęt 1 

mam małe dzieci 1 

niepełnosprawność 1 

 

 

N=303 

Respondenci deklarujący aktywność sportową wskazują również na systematyczność. Prawie połowa 

respondentów uprawia sport/rekreację więcej niż 2 razy na tydzień. O 10 % mniej ankietowanych 

uprawia sport przynajmniej 1 do 2 razy w tygodniu. Niecałe 15% wskazuje na aktywność rzadszą niż 

49%

38%

12%
1%

Pytanie 3. Jak często uprawia Pan/Pani sport?

więcej niż 2
razy/tydzień

1-2 razy/tydzień
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rzadziej
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jeden raz w tygodniu, a 1% badanych reprezentuje aktywność o okazjonalnym, nieregularnym 

(również sezonowym) charakterze. 

 

 

 

Respondenci mieli możliwość wskazania trzech ulubionych form uprawiania sportu i rekreacji. 

Najpowszechniejszą formą uprawiania sportu i rekreacji jest jazda na rowerze. Na drugim miejscu 

uplasowała się aktywność na pływalni. Trzecie miejsce zajęła gra w piłkę nożną, wskazywana przez 87 

respondentów. W pierwszej piątce najczęściej wymienianych aktywności sportowych znalazło się 

również bieganie oraz siatkówka. Niewymienione na wykresie aktywności, które wystąpiły 

czterokrotnie to szybki marsz, unihokej, deskorolka, trzykrotnie – sporty walki, gry zespołowe, 

ćwiczenia rehabilitacyjne, dwukrotnie – wędkarstwo, jazda konna, żeglarstwo, kolarstwo, 

jednokrotnie – kręgle, skakanka, szachy, alpinizm powierzchniowy i jaskiniowy, turystyka piesza, 

siatkówka plażowa, sporty ekstremalne, lekkoatletyka. 
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2.  Badanie preferencji dot. kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach.  

 

 

110 respondentów korzysta z terenu, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu,  

natomiast  193 badanych nie bywa w tej okolicy regularnie, a więc nie prowadzi również w tym 

miejscu regularnej aktywności sportowej lub rekreacyjnej. 

 

 

 

 

Najczęściej respondenci biegają, jeżdżą na rowerze oraz spacerują, w tym również z psem. Pozostałe 

odpowiedzi pojawiły się jednokrotnie i obejmowały kolejno: grę w squasha, puszczanie modeli 

samolotów, gry i zabawy ruchowe, frisbee, jazdę na sankach, grzybobranie, gra w piłkę nożną, 

ćwiczenia na świeżym powietrzu 

Tak; 110; 36%

Nie; 193; 64%

Pytanie 5. Czy korzysta Pan/Pani regularnie z terenu w 
bezpośrednim sąsiedztwie stadionu (co najmniej raz w tygodniu)

56

47

33

20

3

2

0 10 20 30 40 50 60

bieganie

jazda na rowerze

spacer

spacer z psem

jazda na rolkach

nordic walking

Pytanie 6. W jaki sposób korzysta Pan/Pani z tego terenu? 
(najczęściej wskazywane odpowiedzi)

mailto:konsultacje@katowice.eu


8 | S t r o n a  
Biuro Prasowe 
Urzędu Miasta Katowice 
e-mail: konsultacje@katowice.eu, www.konsultacje.katowice.eu 

 

 

270 osób nie korzysta ze stadionu „Kolejarz” w sposób regularny, w tym również nie odwiedza 

stadionu wcale. Jedynie 33 osoby, co najmniej raz w tygodniu odwiedzają stadion dla celów 

rekreacyjnych i sportowych. 

 

 

Zdecydowanie najczęściej respondenci uprawiają na stadionie jogging. 

 

Tak; 33; 11%

Nie; 270; 89%

Pytanie 7. Czy korzysta Pan/Pani ze stadionu Kolejarz 
regularnie  (co najmniej raz w tygodniu)?
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Respondenci, którzy regularnie odwiedzają teren stadionu, wskazują przede wszystkim na bliskość 

obiektu z miejscem zamieszania. Doceniają również zalety jego położenia. 

 

 

Respondenci w ogromnej mierze wyrażają zainteresowanie korzystaniem z obiektu w przyszłości –  

w tym 93% wyraża gotowość prowadzenia aktywności sportowej na terenie obiektu, a 3 % badanych 

korzystania z oferty w ramach aktywności rehabilitacyjnych. 
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Pytanie 10. Czy byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowany/a korzystaniem z 
oferty obiektu sportowego przy ul. Asnyka?
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We wszystkich grupach wiekowych, deklaracje dot. chęci korzystania z obiektu były najczęściej 

występującą odpowiedzią, mającą znaczną przewagę nad innymi wariantami.  60 mieszkańców, 

którzy wskazali, że stan zdrowia nie pozwala im na jakąkolwiek aktywność nie odpowiadali na to 

pytanie. Brak jednoznacznej deklaracji wyraził 1 % badanych. Kolejnych 8 osób (łącznie 2%) nie 

odczuwa potrzeby korzystania z oferty sportowej. 

 

               Pytanie nr 11.  Powody braku zainteresowania obiektem 

Powody  
Liczba 

wskazań 

nie lubię sportu 4 

nie uprawiam sportu 1 

korzystam z innego stadionu 1 

za daleko 1 

nie stać mnie 1 

bez powodu 1 
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(rozkład ilościowy w podziale na wiek)
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Pytanie nr 12. Jakie warunki musiałyby być spełnione, żeby Pan/Pani z niego korzystał(a)? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie miało charakter otwarty rankingowy. Respondent mógł wskazać trzy formy aktywności 

sportowej, w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi 

można było opracować statystyki i dokonać odpowiednich obliczeń, które tworzyły ranking 
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Powody warunkujące korzystanie z obiektu 
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nie interesuje mnie to 
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popularności wskazywanych form aktywności. Największą liczbę punktów zdobyła gra w piłkę nożną, 

tuż za nią uplasowało się bieganie. Trzecie miejsce zajmuje siatkówka. Czwarte miejsce należy do 

kolejnej gry zespołowej – koszykówki. Ćwiczenia ruchowe oraz siłowe wykonywane indywidualnie na 

przyrządach zamontowanych na świeżym powietrzu zajęły piąte miejsce. Gra w tenisa jako ostatnia z 

form zdobyła trzycyfrowe uznanie, zdobywając równe 100 punktów. 

Wśród kobiet największym powodzeniem cieszy się gimnastyka (aerobik, joga, fitness), jazda na 

rowerze, bieganie i gry zespołowe jak siatkówka i koszykówka. Mężczyźni najczęściej wskazywali grę 

w piłkę nożną i w tenisa. Ćwiczenia ruchowe i siłowe na świeżym powietrzu wśród kobiet, jak i 

mężczyzn zdobyły równe uznanie.  

W starszych grupach wiekowych największą popularnością cieszy się jazda na rowerze. Bieganie jest 

najczęściej wskazywane przez respondentów od 24 aż do 55 roku życia. Gra w siatkówkę i 

koszykówkę najpowszechniejsza jest w najmłodszych grupach wiekowych. Mężczyźni do 44 roku życia 

wskazują w ogromnej mierze grę w piłkę nożną jako preferowaną formę aktywności.  

Wymieniając wszystkie nieuwzględnione na wykresie aktywności w kolejności malejącej, 

spacerowanie alejkami zdobyło 21 punktów, gra w piłkę ręczną zdobyła 18 punktów, ćwiczenia 

relaksacyjne 15 punktów, gra w piłkę plażową oraz korzystanie z boiska wielofunkcyjnego zdobyło  

ex aequo 14 punktów. 8 punktów przyznano korzystaniu ze ścianki wspinaczkowej, gry zespołowe bez 

szczególnego wskazania dyscypliny zdobyły 7 punktów. Uprawianiu lekkoatletyki i kibicowaniu 

respondenci przyznali po 5 punktów. 4 punkty przyznano sztukom walki i hokejowi na rolkach. 

Korzystanie z placu zabaw łącznie otrzymało 3 punkty. Jazda na łyżwach i deskorolce, zajęcia w 

szkółce piłkarskiej, szybki marsz i gra w squash zdobyły po 2 punkty. Po jednym punkcie przyznano 

korzystaniu z sauny, jeździe na nartach biegowych i grze kręgle. 

 

 

144; 43%

142; 42%

46; 14%

3; 1%

Pytanie 14. Jak często korzystałby 
Pan/korzystałaby Pani z tego obiektu sportowego?

Więcej niż 2 razy w
tygodniu

1-2 razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Rzadziej
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Respondenci w równiej mierze deklarują prowadzenie aktywności w sposób bardzo częsty, powyżej 

dwóch raz tygodniowo, jak i częsty – do dwóch raz na tydzień. Oznacza to, że 286 osób aktywnych 

sportowo i rekreacyjnie obecnie, wyraża chęć uprawiania sportu w sposób stały w przyszłości. 14 % 

deklaruje aktywność rzadszą, aczkolwiek  systematyczną. Okazjonalne uprawianie sportu i rekreacji 

deklaruje jedynie 1% badanych.  

 

 

 

Pytanie miało charakter otwarty rankingowy. Respondent mógł wskazać trzy formy spędzenia czasu 

w tej przestrzeni, w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. Respondenci najczęściej 

wskazywali na konieczność budowy boiska wielofunkcyjnego. Na drugim miejscu badani stawiali 

potrzebę wykonania utwardzonej nawierzchni do biegania (np. bieżni). Tuż za trasą biegową 

uplasowały się korty tenisowe i siłownia polowa. 176 punktów uzyskały ścieżki rowerowe i rolkowe. 

Mieszkańcy wskazywali również na potrzebę stworzenia miejsc wypoczynkowych oraz miejsca 

dedykowanego aktywności dziecięcej – te sposoby zagospodarowania były też częściej wskazywane 

przez kobiety. Siłownia polowa zdobyła niemalże równie uznanie wśród kobiet i mężczyzn – podobnie 
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Pytanie 15. Jakie powinno być przeznaczenie terenu wokół obiektu sportowego?
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jak w pytaniu 13. Mężczyźni najwyżej punktowali boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej oraz 

korty tenisowe. 

W podziale na wiek potrzeba budowy ścieżki rolkowej/rowerowej była popularna w każdej grupie. 

Boisko wielofunkcyjne również było wysoko punktowane w każdej grupie wiekowej – jednak 

najwyższe noty otrzymywało od osób pomiędzy 18 a 55 rokiem życia. Utwardzona ścieżka  

do biegania/nordic walkingu z kolei cieszyła się dużą popularnością wśród osób starszych. Także 

siłownia polowa oraz miejsce aktywności dzieci bardzo często zdobywało uznanie wśród seniorów. 

Boisko do siatkówki i koszykówki było najbardziej popularne wśród najmłodszych grupach 

wiekowych. Pozostałe, nieuwzględnione na wykresie sposoby przeznaczenia terenu to: -  

kawiarnia/gastronomia oraz boisko do siatkówki plażowej - 23 punkty, stoliki szachowe i mini 

siatkówka – 15 punktów, oświetlenie – 14 punktów, ścianka wspinaczkowa – 13 punktów, boisko do 

piłki ręcznej – 12 punktów, lodowisko sezonowe oraz oczko wodne – 10 punktów, parking – 6 

punktów, teren do ćwiczeń (aerobik, joga, fitness) – 5 punktów, pole golfowe – 4 punkty, siłownia 

rehabilitacyjna na świeżym powietrzu – 2 punkty oraz skwer do gier planszowych – 1 punkt. 

 

 

 

Pozytywnie do kwestii kibicowania odniosło się 87 % badanych, deklarując chęć uczestnictwa w 

imprezach poświęconych rozgrywkom sportowym na szczeblu amatorskim, jak i ligowym. 

Tylko 4 % respondentów kategorycznie nie jest zainteresowany kibicowaniem, a 9 % respondentów 

nie posiada stanowiska w tej sprawie. 

 

352; 87%

15; 4%

37; 9%

Pytanie 16. Czy przychodziłby Pan/Pani  kibicować?

Tak

Nie

Nie wiem
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Respondenci wskazywali na sportowo – rekreacyjne sposoby dotarcia do obiektu. Najczęściej 

deklarowali możliwość przyjazdu na rowerze, jak również wybierali piesze pokonanie trasy z domu do 

obiektu sportowego. 

 

 

Zdecydowana większość badanych w okolicy ul. Asnyka czuje się bezpiecznie. Przeciwnego zdania jest 

12 % respondentów, czyli 46 osób. Dwa razy więcej – niż negatywnie oceniających bezpieczeństwo 

respondentów – jest osób, które nie mają wypracowanego stanowiska w sprawie. 

 

 

II. Wyniki ankiet uzupełniających. 

 

Ankiety uzupełniające dotyczyły tych respondentów, którzy posiadają dzieci w wieku od 6 do 12 lat.  
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Pytanie 17. Jaką formę dojazdu do kompleksu sportowgo 
Pan/Pani prefewrował(a)by ?

Tak; 260; 64%
Nie; 46; 12%

Trudno 
powiedzieć; 

98; 24%

Pytanie 18. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w okolicy 
stadionu przy ul. Asnyka?
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Celem ankiet było zbadanie oczekiwań rodziców w odniesieniu do potrzeb dzieci w wieku szkolnym, 

które z uwagi na zbyt młody wiek nie mogły uczestniczyć w badaniu. 

Z 26 respondentami, posiadającymi dzieci w przedmiotowym wieku, przeprowadzono dodatkowe 

badanie, które dotyczyło 30 dzieci. 

N=30 

Zgodnie z informacjami, przekazanymi przez rodziców, wszystkie dzieci są aktywne sportowo. 

  

 

 N=30 

Wszystkie dzieci wykazują stałą aktywność sportową, uprawiając sport co najmniej jeden raz w 

każdym tygodniu. U 90% z nich aktywność ta występują częściej niż dwa razy w tygodniu. 

 

Formy aktywności sportowej dzieci  
(najczęściej wskazywane odpowiedzi) 

 
  

Formy aktywności Liczba wskazań 

rower 22 

pływanie/basen 13 

piłka nożna 12 

rolki 7 

bieganie  4 

taniec 3 

gry i zabawy zespołowe 3 

 

Tak
100%

Czy dzieci są aktywne sportowe?

Więcej niż 2 
razy w 

tygodniu
90%

1-2 razy w 
tygodniu

10%

Jak często dziecko jest aktywne sportowo?
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Inne aktywności to: łyżwy, tenis, mażoretka, siatkówka, ścianka wspinaczkowa – wymieniane 

dwukrotnie, koszykówka, cheerliderka, badminton, hulajnoga, gimnastyka, piłka ręczna, narty, zajęcia 

sportowe w szkole i wspinanie się po drzewach – uzyskały po 1 głosie. 

 N=30 

Deklaracja ze strony rodziców w odniesieniu do możliwości korzystania z obiektu sportowego przez 

dzieci jest stuprocentowa. 

 

 

 

Tak
100%

Czy dziecko mogłoby korzystać z oferty obiektu sportowego 
przy ul. Asnyka?
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Preferowane aktywności sportowe u dzieci na terenie 
przebudowanego obiektu sportowego.
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Ponad połowa dzieci – zdaniem rodziców – mogłaby jeździć  na rowerze, co trzecie dziecko 

wykorzystałoby obiekt, by grać w piłkę nożną. W sferze zainteresowania rodziców leży również park 

linowy, tor jazdy na rolkach, możliwość gry w koszykówkę lub tenisa. 

N=30 

W opinii większości rodziców dzieci mogłyby korzystać z oferty obiektu bardzo często – co najmniej 

dwa razy w tygodniu.  

 

 

III. Podsumowanie 

 

Wśród 404 respondentów z 7 różnych grup wiekowych 303 deklaruje aktywność sportowo – 

rekreacyjną (75%).  Połowa z nich uprawia sport i rekreację czynnie i systematycznie – tj. powyżej 2 

razy w tygodniu. Łącznie 87 % badanych deklaruje, że jest aktywnych ruchowo przynajmniej 1 raz  

w tygodniu. 5 najczęściej wskazywanych sposobów uprawiania sportu to kolejno: jazda na rowerze – 

144 wskazań, pływanie – 120, piłka nożna – 87, bieganie – 78 i siatkówka – 58. 35 % badanych 

korzysta z terenu, by jeździć na rowerze, biegać oraz spacerować, w tym również z psem. Ze stadionu 

regularnie korzysta jedynie 11 % badanych, przede wszystkim w celu uprawiania joggingu. 

Zdecydowana większość badanych  (319 osób) deklaruje skłonność do skorzystania z terenu po jego 

przebudowie – w celu gry w piłkę nożną (302 pkt), biegania (293 pkt), gry w siatkówkę (212 pkt)  

i koszykówkę (115 pkt) oraz przez ćwiczenia na świeżym powietrzu/siłowni (108 pkt). Jako 

przeznaczenie terenu wokół stadionu największa popularnością cieszy się boisko wielofunkcyjne (296 

pkt), utwardzona nawierzchnia do biegania (257 pkt), kort tenisowy (251 pkt), siłownia polowa (236), 

ścieżka rowerowa/rolkowa (176 pkt).  

 

Więcej niż 2 
razy w 

tygodniu
46%

1-2 razy w 
tygodniu

37%

Kilka razy w 
miesiącu

17%

Jak często dziecko mogłoby korzystać z obiektu sportowego?
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