INFORMACJA O POZIOMIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
BARTOSZYC NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH ANKIET.
- POZIOM POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BARTOSZYC
PROGRAM „BEZPIECZNEBARTOSZYCE”
- ankieta internetowa
Kwestionariusz z pytaniami w okresie przeprowadzanych badań został równieŜ zamieszczony
na stronie Urzędu Miasta Bartoszyce www.bartoszyce.pl na przełomie lipca i sierpnia
ubiegłego roku. Zarejestrowano 119 wypełnionych ankiet.
1. Czy jest Pan(i) mieszkańcem Bartoszyc?
a) Tak

90%

b) Nie 10%

2. Czy uwaŜa Pan(i), Ŝe Bartoszyce są miastem bezpiecznym?
a) Tak

41%

b) Nie

45%

c) Nie wiem 14%

3. Na ile bezpiecznie czuje się Pan(i) w Bartoszycach?
a) całkowicie bezpiecznie 6%
b) raczej bezpiecznie

56%

c) raczej niebezpiecznie 33%
d) całkowicie niebezpiecznie 5%

4.Z jakimi działaniami kojarzy się Panu(i) program „Bezpieczne Bartoszyce”- maks. 3 odp. ?
a) ograniczenie przestępczości
22 %
b) podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości Ŝycia 16 %
c) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 12%
d) pobudzenie inicjatyw społecznych do poprawy bezpieczeństwa 9%
e) ograniczenie zjawiska patologii społecznej
15%
f) zmniejszenie przestępczości nieletnich
23%
g) inne (jakie?) 3% odp. Z Ŝadnymi działaniami
5. Czy kiedykolwiek spotkał(a) się Pan(i), z jakimkolwiek zagroŜeniem na terenie
miasta (maksimum 5 odp.) ?
a) TAK, proszę podać rodzaj zagroŜenia:
- kradzieŜe, włamania, - 5%
- patologia w rodzinach,
- 7%
- pobicia,
- 9%
- alkoholizm,
- 13%
- zaczepki
- 14%
- narkomania,
- 5%
- wyłudzenia,
- 2%
- agresywne zachowania dzieci i młodzieŜy - 15%
- dewastacja mienia,
- 11%
- wolno biegające psy bez opieki oraz bez
- łamanie przepisów drogowych, -10% kagańca,
- 8%
- inne (jakie/)

- 1% odp. Ŝebranie na ulicach

b) NIE
6. Proszę wskazać miejsca na terenie miasta, które uwaŜa Pan(i) za szczególnie
niebezpieczne, proszę podać z jakiego powodu?









parki (80%)
dworzec,
okolice dyskotek, (71%)
okolice sklepu „Szerszeń”, (68%)
bazar – tzw. daszki, (95%)
kładka na Łynie,
jeziorko miejskie,
ul. Kętrzyńska,

 ul. Młynarska,
 Plac Konstytucji 3-go Maja,
 okolice kina „Muza”.
7. Czy przebywając poza swoim miejscem zamieszkania (w okresie wakacyjnym
lub podczas wolnego weekendu) czuje Pan(i) , Ŝe pozostawione mieszkanie,
piwnica, garaŜ, samochód i inne mienie są bezpieczne?

a) zdecydowanie są bezpieczne
b) raczej są bezpieczne

- 10%
- 51%

c) raczej nie są bezpieczne
- 28%
d) zdecydowanie nie są bezpieczne - 11%

8. Jak Pan ocenia poziom bezpieczeństwa w Bartoszycach w dzień?
a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) przeciętnie
d) źle
e) nie wiem

18%
50%
23%
7%
2%

9. Jak Pan ocenia poziom bezpieczeństwa w Bartoszycach nocą?
a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) przeciętnie
d) źle
e) nie wiem

0%
9%
46%
42%
3%

10. Jakie zjawiska sprawiają , Ŝe nie czuje się Pan(i) bezpieczna (maksimum 5 odp.) ?
- zagroŜenia przestępczością zorganizowaną,
- 6%
- zagroŜenia patologiami społecznymi (np. narkomania, alkoholizm) - 12%
- kradzieŜe, włamania,
- 9%
- pobicia, rozboje, wybryki chuligańskie itp.
- 20%
- zakłócenia porządku przez nietrzeźwych,
- 17%
- agresywnie zachowująca się młodzieŜ,
- 19%
- 4%
- zagroŜenia komunikacyjne,
- zagroŜenia społeczne (patologie w rodzinie, bezrobocie, bezdomność itp.) - 7%
- zagroŜenia losowe (poŜary, powodzie, katastrofy, zagroŜenie ekologiczne itp.) - 1%
- zagroŜenia sanitarno-higieniczne i weterynaryjne ( agresywne zwierzęta, brud itp.)
- 4%
- inne(jakie?) - 1% odp. włóczędzy, bezdomni
11. Jak ocenia Pan(i) pracę policjantów w Bartoszycach?
a) bardzo dobrze
3%
b) raczej dobrze
43%
30%
c) raczej źle
d) bardzo źle
16%
e) nie mam zdania 8%
12. Czy zna Pan(i) z imienia i nazwiska swojego dzielnicowego?
a) Tak

- 26%

b) Nie

- 74%

13. Jak ocenia Pan(i) pracę straŜników miejskich w Bartoszycach?
a) bardzo dobrze

- 6%

b) raczej dobrze
c) raczej źle
d) bardzo źle
e) nie mam zdania

- 38%
- 24%
- 20%
- 12%

14 Czy pochwala Pan(i) zaangaŜowanie straŜników miejskich w dyscyplinowaniu
„piratów drogowych” za pomocą fotoradarów?
a) Tak - 60%

b) Nie

- 26%

c) Nie mam zdania - 14%

15. W skali od 1 do 10 proszę określić poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego w Bartoszycach ( zarówno kierowców, pasaŜerów jak i pieszych)
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1- 3%
2- 3%
3- 8%
4- 11%
5- 18%
6- 15%
7- 18%
8- 18%
9- 4%
10- 2%
16. W skali od 1 do 10 proszę określić poziom bezpieczeństwa w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych na terenie Bartoszyc.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1- 5%
2- 4%
3- 14%
4- 11%
5- 16%
6- 14%
7- 15%
8- 12%
9- 7%
10- 2%
17. W skali od 1 do 10 proszę określić poziom bezpieczeństwa w bartoszyckich
dyskotekach ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1- 22%
2- 11%
3- 16%
4- 12%
5- 14%
6- 11%
7- 8%
8- 3%
9- 2%
10- 1%

18. Czy Bartoszycom potrzebne jest schronisko dla zwierząt?
a) Tak (w jakim miejscu?)

- 76%

wymieniane miejsca:
- obrzeŜa Bartoszyc, okoliczne wioski
- najczęściej udzielaną odpowiedzią jest brak sprecyzowania miejsca przeznaczonego
na schronisko dla zwierząt
b) Nie (proszę uzasadnić odp.) - 24%
Najczęściej udzielane odpowiedzi:
- brak bezdomnych psów w mieście,
- duŜy koszt utrzymania placówki.
19. Czy w/g Pana(i) powinien zostać zbudowany w Bartoszycach system
monitoringu wizyjnego miasta?
a) Tak (w jakich punktach?)

- 87%

Najczęściej wymieniane argumenty przemawiające za instalacją monitoringu w mieście :
- poprawa bezpieczeństwa w mieście (89%),
- większa wykrywalność przestępstw i wykroczeń (47%),
- wyeliminowanie zagroŜeń związanych z pijaną i agresywną młodzieŜą (32%)
- bezpieczna droga z pracy i ze szkoły oraz z dyskoteki (25%)
- zmniejszenie liczby dewastacji np. koszów na śmieci, niszczenie elewacji budynków
(15%)
b) Nie (proszę uzasadnić odp.)

- 13%

Odp.
- podglądanie i naruszanie prywatności mieszkańców
- wykorzystanie nagrań w celach niezgodnych z prawem.
20. Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe osoby i rodziny wymagające pomocy są wspierane w
sposób wystarczający?
a)Tak

- 14%

c) Nie mam zdania

b)Nie, proszę wskazać czego brakuje?

- 20%

- 66%

Odp.
- za małe wsparcie finansowe rodzin ubogich,
- brak wykwalifikowanych urzędników w zakresie pomocy społecznej,
- brak programu prorodzinnego w mieście,
- brak dostępu do psychologów i psychiatrów,
- mała wraŜliwość społeczeństwa na problemy i krzywdę w rodzinie
21. W jaki sposób Pan(i) moŜe skutecznie przekazywać informacje o zagroŜeniach
bezpieczeństwa publicznego?
a) dzwoniąc na wyznaczony numer telefonu
b) wysyłając anonimowy list
- 12%
c) poprzez interwencje osobistą
- 16%

- 66%

d) inna odp. (jaka?)

-6%

Inne formy po przez które moŜna zgłaszać zagroŜenia:
Odp.
- strona internetowa,
- forum internetowe,
- SMS.
22. Czy uwaŜa Pan(i) , Ŝe w ostatnich latach poziom bezpieczeństwa w Bartoszycach
wzrósł?
a) tak, wzrósł
- 23%
b) nie, jest na takim samym poziomi
- 41%
c)zmalał
- 22%
d) nie mam zdania - 14%
23. Jakie działania Pana(i) zdaniem mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa
na terenie Bartoszyc?

Najczęściej udzielane odpowiedzi respondentów:
•
•
•
•
•
•
•
•

Budowa systemu monitoringu miasta,
Więcej pieszych patroli policyjnych i straŜy miejskiej,
Większe kary za przestępstwa i wykroczenia,
Opracowanie stref zagroŜeń w mieście,
Większa konsekwencja w działaniu słuŜb mundurowych,
Dokładne legitymowanie przed wejściem na dyskotekę,
Pomoc sąsiedzka,
Walka ze znieczulicą na ludzką krzywdę wśród mieszkańców miasta.

Procentowy rozkład próby badawczej ze względu na płeć i wiek respondentów
(dane metryczkowe) :
Płeć respondentów:
Kobiety- 41%

MęŜczyzna - 59%

Wiek:
a) do 18 lat
b) od 19 do 30 lat
c) 31 do 40 lat
d) 41- 50 lat
e) od 51 do 60 lat
f) powyŜej 61 roku

- 11%
- 28%
- 17%
- 12%
- 16%
- 16 %
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