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Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii Covid-19. 
Ma na celu zmniejszenie nierówności społecznych i stworzenie lepszych 

warunków do życia dla wszystkich obywateli. 
Pani Burmistrz Ewa Kulikowska z ogromnym zaangażowaniem dba o 

rozwój naszej gminy, dlatego przedstawiliśmy Państwu badanie, będą-
ce częścią prac nad przygotowaniem strategii rozwoju naszego regionu. 
Inwestycja obejmująca remont dworca PKP jest ogromnym wyzwaniem 
finansowym i logistycznym. Obejmuje zarówno przebudowę samego bu-
dynku wraz z siecią wodno- kanalizacyjną oraz budową infrastruktury 
towarzyszącej m.in. parkingu i ścieżki rowerowej, chodników, zatok i wiat 
przystankowych komunikacji miejskiej i międzymiastowej, strzeżony postój 
TAXI oraz nowoczesne centrum przesiadkowe. 

Inwestycja zapewni mieszkańcom naszej gminy, osobom przejezdnym, 
korzystającym z różnych form transportu publicznego komfortowe i bez-
pieczne rozwiązania a jej wartość to 29 500 000 00 PLN.

Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogły nam poznać opinię na 
temat najważniejszych obszarów działania gminy. 

Raport Przebudowa dworca w Sokółce
Ocena warunków życia mieszkańców i jakości usług publicznych

Autorzy: Fundacja Zdrowe Miasto
Fotografie: © Michał Dąbrowski 

Copyright © by Sokółka
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Celem ankiety było zebranie opinii i pomysłów na przebudowę dworca w 
Sokółce oraz zebranie propozycji i uwag od mieszkańców odzwierciedlają-
cych ich zróżnicowane potrzeby w określonej tematyce. Badanie dotyczyło 
wszystkich mieszkańców Sokółki. (rys. nr. 1)

Ankietę, w formie formularza internetowego oraz rozmowy osobistej z 
mieszkańcami, przeprowadzono w grudniu 2021 roku. Dostęp do ankiety 
mieli wszyscy mieszkańcy Polski, była dostępna na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w  Sokółce. Informacje o niej dystrybuowano na obsza-
rze województwa podlaskiego (m.in. w mediach społecznościowych), ze 
szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Sokółki. Ankieta składała się 
z 12 pytań. 

CEL I ZAKRES BADAŃ

Źródło: https://www.bing.com/
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Ankieta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem respondentów. Wzięło w 
niej udział 564 osoby, w tym 174 osób zrobiło to przez Internet, natomiast 
390 osoby odpowiedziały na pytania podczas przeprowadzonej sondy ulicz-
nej. 100 % ankietowanych stanowili mieszkańcy Gminy Sokółka.

W ankiecie bez wątpienia przeważały kobiety - 435 pań (77,3%), mężczyzn 
biorących w niej udział było 129 (22,9%). Respondenci byli przeważnie w 
wieku 35 - 50 lat – ta grupa stanowiła 40,1% wszystkich badanych (225 
osób), 205 osób biorących udział w ankiecie miało ponad 50 lat (36,4%), 
92 osoby były w wieku 25 - 34 lata (16,3%), 32 osoby w wieku 18 do 24 
lat (5,7%), 8 osób poniżej 18 roku życia (1,4%). Większość respondentów 
posiadała wykształcenie wyższe - 330 osób (58,7%) lub średnie - 165 osób 
(29,3%). Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym stanowiły 8% 
respondentów - 45 osób, natomiast podstawowe posiadało jedynie 19 osób 
(3,4%).

STRUKTURA RESPONDENTÓW



Badanie ankietowe w Sokółce6

PŁEĆ

587 odpowiedzi

Kobieta,
Mężczyzna.

WIEK

587 odpowiedzi

Mniej niż 18 lat,
18 do 24,
25-34,
35-50,
>50.
35-50

Wykształcenie

587 odpowiedzi

Podstawowe,
Zasadnicze zawodowe,
Średnie,
Wyższe,
Inne.

Strukturę pod względem płci, wieku oraz wykształcenia przedstawiono 
na rysunku 2.

STRUKTURA RESPONDENTÓW

Rys. 2, Źródło: opracowanie własne

1,5% 3,4%
6,1%

0,2% 0,7%
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Przebudowa dworca w Sokółce stanowi dla mieszkańców miejscowości, 
biorących udział w badaniu, istotną kwestię. Na pytanie dotyczące świado-
mości respondentów odnośnie planowania dużych zmian w centrum gminy 
Sokółka, aż 63,9% - 359 osób biorących udział w ankiecie stwierdziło, iż 
wielokrotnie słyszało o planowanych zmianach, jedynie 36,1% - (203 oso-
by), powiedziało, że nikt ich nie informował o zmianach, które niebawem 
zostaną wprowadzone. 

Strukturę odpowiedzi na to pytanie przedstawiono  na poniższym wy-
kresie (rys.3). 

WYNIKI BADAŃ

POZIOM ZAINTERESOWANIE PLANOWANĄ 
PRZEBUDOWĄ DWORCA W SOKÓŁCE

1) Czy wie Pani/Pan, że w centrum gminy Sokółka planowane są 
duże zmiany?

586 odpowiedzi

Tak, wielokrotnie o tym słyszałam/słyszałem,
Nie, nikt mnie o tym nie informował.

Rys. 3, Źródło: opracowanie własne
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WYNIKI BADAŃ

Na pytanie dotyczące poprawy warunków życia w gminie w ostatnich la-
tach, aż 47,4% (267 osób) zapytanych stwierdziło, iż raczej zgadza się z tym 
stwierdzeniem, 21,1% (119 osób) - zdecydowanie się zgadza, natomiast 
tylko 15,1 % (85 osób) ankietowanych powiedziało, iż raczej się z nim nie 
zgadza, natomiast 11,7% (66 osób) nie miało zdania w tej kwestii. 

Jedynie 4,4% (25 osób) respondentów kategorycznie nie zgadza się z 
poprawą warunków życia w swojej miejscowości. Możliwe, iż pandemia 
Covid- 19 oraz jej skutki, które odczuwamy po dzień dzisiejszy mają ogrom-
ny wpływ na opinie respondentów w tej kwestii. Bowiem rok 2020/2021 

odbił się negatywnie zarówno na sytuacji każdego z nas, jak również dzia-
łalności gmin. Zostały bowiem zablokowane wszelkie działania kulturalne 
i towarzyskie organizowane przez gminy. 

Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące poprawy warunków życia 
w gminie w ostatnich latach przedstawiona jest na poniższym wykresie 
(rys.4).

OCENA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I 
JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

2) W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem 
„W ostatnich latach warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”?

587 odpowiedzi

Zdecydowanie się zgadzam,
Raczej się zgadzam,
Raczej się nie zgadzam,
Kategorycznie się nie zgadzam,
Nie mam zdania,
Raczej tak.

Rys. 4, Źródło: opracowanie własne
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WYNIKI BADAŃ

Z badań wynika, iż mieszkańcy są zadowoleni z otoczenia w którym żyją. Na 
pytanie dotyczące tego, czy przestrzeń w naszej miejscowości jest ładna i 
zadbana, aż 56,1% (316 osób) odpowiedziało na pytanie twierdząco, 17,9% 
ankietowanych (101 osób) stwierdziło, że przestrzeń nie jest raczej ładna i 
zadbana, 15,5% (87 osób) opowiedziało się za tym, że przestrzeń w naszej 
miejscowości zdecydowanie jest ładna i zadbana. Tylko 6,9% (39 osób) od-
powiedziało na pytanie przecząco, a 3,4% (19 osób) nie miało zdania w tym 
temacie. Podczas bezpośrednich rozmów z ankietowanymi bardzo często 
wypowiadali się oni pozytywnie odnośnie wyglądu swojej miejscowości, 

chwalili walory turystyczne oraz naturalną zieleń ich otaczającą. Wielu 
mieszkańców mówiło, że Sokółka jest najpiękniejszym miejscem do życia 
na Podlasiu. 

Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące wyglądu przestrzeni w 
Sokółce przedstawiona jest na poniższym wykresie (rys.5).

OCENA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I 
JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

3) Czy uważa Pani/ Pan, że przestrzeń w naszej miejscowości jest 
ładna i zadbana?

587 odpowiedzi

Zdecydowanie tak,
Raczej tak,
Raczej nie,
Zdecydowanie nie,
Nie mam zdania,
Raczej się zgadzam.

Rys. 5, Źródło: opracowanie własne
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WYNIKI BADAŃ

Na pytanie dotyczące dbałości pracowników gminy o miejsca użyteczności 
publicznej większość ankietowanych tj. 61,2% (342 osoby) odpowiedziała 
twierdząco. Zdecydowanie tak powiedziało, aż 20,8% (116 osób) respon-
dentów, a tylko 13,2 % (74 osoby) stwierdziły, że raczej nie są one zadba-
ne. Za odpowiedzią „zdecydowanie nie” opowiedziało się tylko 4,8 % (28 
mieszkańców).

Dokładną strukturę odpowiedzi na pytanie dotyczące dbałości o miejsca 
użyteczności publicznej oraz o zasadzoną zieleń przestawiono na poniż-
szym wykresie (rys.6). 

OCENA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I 
JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

4) Czy pracownicy gminy dbają o miejsca użyteczności publicznej 
oraz o zasadzoną zieleń?

582 odpowiedzi

Zdecydowanie tak,
Raczej tak,
Raczej nie,
Zdecydowanie nie.

Rys. 6, Źródło: opracowanie własne
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Źródło: opracowanie własne

WYNIKI BADAŃ

Pytanie piąte stanowiło zbiór pytań oceniających gminę pod wieloma wzglę-
dami, zarówno atrakcyjności turystycznej, infrastruktury drogowej, do-
stępności przedszkoli i żłobków, jak również działań i usprawnień na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Zagadnienia podjęte w tym pytaniu doskonale 
obrazują zadowolenie mieszkańców gminy, jak również pola wymagające 
poprawy. Dzięki temu wiemy jakie usprawnienia należy jeszcze wprowadzić, 
aby gmina działała należycie i spełniała wszystkie najważniejsze potrzeby 
mieszkańców. 

Strukturę odpowiedzi na pytanie 5 przedstawiają poniższe wykresy.

OCENA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I 
JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH
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WYNIKI BADAŃ

OCENA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I 
JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Źródło: opracowanie własne
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WYNIKI BADAŃ

Pierwszą kwestią o którą gmina zapytała swoich mieszkańców jest ocena 
gminy pod względem atrakcyjności turystycznej. Aż 200 osób spośród 
wszystkich ankietowanych oceniło ją dobrze, a 42 osoby bardzo dobrze. 
Tylko 52 osoby uważają, że ich miejscowość nie jest atrakcyjna pod wzglę-
dem turystycznym. Promocja dziedzictwa kulturowego, zasobów natural-
nych i turystyki jest przez większość respondentów oceniana dobrze (216 
osób), tak jak infrastruktura i oferty kulturalne (dobrze ocenia 182 osoby). 
Mieszkańcy chcieliby, aby stale rozwijała się oferta sportowa i rekreacyj-
ne, gdyś sądzą, że przyciągnie to do Sokółki młodych ludzi, aczkolwiek 
również i jej rozwój oceniają bardzo dobrze (247 osób). Respondenci w 
rozmowach często powtarzali, że przydałby się remont dróg w ich miej-
scowości, jednakże ponad 200 osób spośród biorących udział w ankiecie 
jest zadowolonych z infrastruktury drogowej, jedynie 24 osoby stwierdziły, 
że nie jest ona w najlepszym stanie i wymaga remontu. Udział tak dużej 
ilości badanych w ankiecie pokazuje, że zaangażowanie mieszkańców w 
rozwiązywanie lokalnych problemów, jest naprawdę bardzo duże, aż 109 
osób oceniło je dobrze, a 27 nawet bardzo dobrze. Respondenci stwierdzi-
li, iż w ostatnich latach znacznie poprawiły się działania i usprawnienia 
nakierowane na osoby niepełnosprawne. Wiele osób stwierdziło w czasie 
badania, że widać zaangażowanie Pani Burmistrz i gminy w pomoc tym 
osobom, aż 174 osoby oceniły działalność gminy w tym aspekcie dobrze, 
a 31 osób wręcz bardzo dobrze. 

W pytaniu dotyczącym oceny gminy pod względem warunków sprzyja-
jących dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy większość mieszkańców 
nie miała zdania w tej kwestii (131 osób), 206 osób oceniło te działania 

przeciętnie, były to w większości osoby pracujące na etacie, bądź już nie pra-
cujące. Poprawy wymaga bez wątpienia jakość prowadzonej podstawowej 
opieki zdrowotnej. Jedynie 80 osób z 563 ankietowanych jest zadowolona 
z jakości usług medycznych, 218 osób stwierdza, że jest ona przeciętna, a 
130 iż nie jest najlepiej. 

Kwestia infrastruktury wodno - kanalizacyjnej jest przez mieszkańców 
oceniana dobrze (205 osób), 218 twierdzi, że wygląda ona przeciętnie, 
natomiast 61 osób, iż jest bardzo źle. Mieszkańcy Sokółki bez wątpienia 
twierdzą, że jakość organizacji oświaty, szkół i przedszkoli oraz żłobków 
(ponad 400 osób) jest w ich miejscowości prowadzona bardzo dobrze. 
Respondenci podczas rozmów wielokrotnie chwalili działania Urzędu w tej 
kwestii, powtarzając, że pozytywny wpływ na tą sytuację ma zaangażowanie 
Pani Burmistrz. Mimo sytuacji epidemiologicznej w państwie również dzia-
łania skierowane w stosunku do rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym są oceniane bardzo wysoko. 

159 badanych ocenia działania gminy dobrze, 45 osób bardzo dobrze, 
jedynie 14 osób nie jest z nich zadowolona.   

Z badań wynika, że respondenci dobrze oceniają dotychczasową działal-
ność gminy zarówno na poziomie stanu infrastruktury wodno - kanalizacyj-
nej jak również wsparcia rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem, czy też 
jakości organizacji oświaty. W każdym z badanych aspektów działalności 
gminy, procent odpowiedzi oceniających pozytywnie był wyższy niż procent 
odpowiedzi oceniający negatywnie.

OCENA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I 
JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH
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Bez wątpienia analiza wyników ankiety pokazuje, iż respondenci popierają 
rozwój gminy w wielu kierunkach. Na pytanie, czy przebudowa dworca PKP 
wpłynie korzystnie na dalszy rozwój Sokółki, aż 65,9% (371 osób) odpowie-
działo, że zdecydowanie tak, 24% (135 osób) raczej tak, tylko 5% (28 osób), iż 
raczej nie będzie to miało wpływu na dalszy rozwój miejscowości, 3,9% (22 
osoby) nie miało zdania na ten temat, jedynie 1,2% (7 osób) respondentów 
stwierdziło, że nie będzie to miało żadnego znaczenia. 

Strukturę odpowiedzi na pytanie 6 przedstawia poniższy wykres (rys.7).

KIERUNKI ZMIAN DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY 
DWORCA W SOKÓŁCE

6) Czy uważa Pan/ Pani, że przebudowa dworca PKP w naszej miej-
scowości wpłynie korzystnie na dalszy rozwój Sokółki?

587 odpowiedzi

Zdecydowanie tak,
Raczej tak,
Raczej nie,
Zdecydowanie nie,
Nie mam zdania.

Rys. 7, Źródło: opracowanie własne

4,9%
1,2%
3,9%
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WYNIKI BADAŃ

Bez wątpienia mieszkańcy Sokółki są zaangażowani w tematykę przebu-
dowy dworca PKP. Jedno z pytań zawartych w ankiecie dotyczyło tego 
jakie funkcje oprócz komunikacyjnych powinien posiadać dworzec już po 
przebudowie. Respondenci mieli w tej kwestii wiele propozycji, jednakże 
najczęstszą odpowiedzią było otwarcie baru szybkiej obsługi - aż 71,9 %  
(405 osób) opowiedziało się za tym pomysłem. 

Na drugim miejscu ważne dla mieszkańców okazało się ulokowanie w 
budynku dworca sklepu z pamiątkami/ informacji turystycznej - 60,6% 
(341 osób). Mieszkańcy Sokółki liczą, że taki sklepik przyciągnie uwagę 

turystów, co wpłynie korzystnie na dalszy rozwój ich miasta. Istotne jest 
również umieszczenie tam sklepu spożywczego, aż 46,4% (261 osób) an-
kietowanych stwierdziło, że to bardzo dobry pomysł. Natomiast 28,8% 
(162 osoby) chciałyby, aby w budynku dworca była również umiejscowiona 
apteka. Respondenci mieli również inne propozycji, m.in. centrum handlo-
we, pracownia fotograficzna, sale taneczne, kiosk z gazetami, restauracja/ 
kawiarnia, pokoje do wynajęcia, mała scena na wydarzenia kulturalne, au-
tomaty z przekąskami, napojami, jak również maseczkami i rękawiczkami.

KIERUNKI ZMIAN DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY 
DWORCA W SOKÓŁCE

7) Jakie Pani/ Pana zdaniem funkcje oprócz komunikacyjnych powi-
nien posiadać budynek byłego dworca PKP po przebudowie?

587 odpowiedzi

Sklep spożywczy, ................................................................................................
Apteka ..................................................................................................................
Usługi fryzjer/ kosmetyczka .............................................................................
Bar szybkiej obsługi ...........................................................................................
Sklep z pamiątkami/informacja turystyczna ..................................................
Toaleta ..................................................................................................................

276 (47%)

426 (72,6%)

170 (29%)
68 (11,6%)

362 (61,7%)
3 (0,5%)
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KIERUNKI ZMIAN DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY 
DWORCA W SOKÓŁCE

Hotel .......................................................................................................................................................................................................
poczekalnia dla podróżnych ................................................................................................................................................................

Pozostałe - po 1 głośie .........................................................................................................................................................................
sklep całodobowy, nic, pracownia fotograficzna, historyczna, przyrodnicza, działalność lokalnychh przedsiębiorców, sale 
taneczne, powinny sie znajdować wszelkiej maści automaty: z przekąskami, ciepłymi napojami jak i przedmiotami takimi 
jak rekawiczki, maseczki itd. a wokoło dworca powinna istnieć gęsta zieleń, moze i nawet maly park zwiazany z parkingiem. 
nie mam pomysłu, bezpieczna poczekalnia dla podróżnych, restauracja, poczekalnia, kawiarnia, pub, dyskoteka, kasyno, 
miejsce spotkań, lokale gastronomiczne, mała scena na wydarzenia kulturalne, muzeum/wystawy, Centrum handlowe z 
zapleczem gastronomicznym, salon masażu, spa, Bar/jadłodajnia z tanimi posiłkami, zupami, galeria, powierzchnię ekspo-
zycyjną, księgarnię, Kasa biletowa PKP, poczekalnia, miejsce żeby kupić na szybko kanapkę lub kawę, Fajna opcja byłaby 
w końcu kasa biletowa, Kiosk ruchu. Sklep papierniczy, WC, szeroko rozwinięte funkcje użyteczności publicznej na wzór 
dużych miast(handel, usługi, kultura), pokoje do wynajęcia na godziny, Empik, jadalnie dla ubogich, restauracja, kawiarnia, 
Punkt rzeczy znalezionych, różnego rodzaju handel, ogólnie pojęta działalność usługowa, toalety na miarę XXI wieku, kasa 
biletowa, kiosk z gazetami, Działalność kulturalna - biblioteka, miejsce pracy OPP.

2 (0,3%)
2 (0,3%)

1 (0,2%)
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WYNIKI BADAŃ

Ważny aspekt stanowiło dla pracowników urzędu zdobycie informacji 
dotyczących opinii mieszkańców odnośnie stylu w jakim miałaby zostać 
dokonana przebudowa dworca. Ponad połowa, tzn. 50,9% - (286 osób) re-
spondentów stwierdziło, iż przebudowa budynku dworca powinna zostać 
zrealizowana z połączenia architektury historycznej i nowoczesnej, 34% - 
(191 osób), że wyłącznie z zachowaniem architektury historycznej, 10,9% 
- (61 osób) z całkowicie nowoczesną architekturą. Jedynie 4,3% - 24 osoby 
chciałyby ,aby obecny wygląd dworca został zachowany.

Dokładną strukturę odpowiedzi przedstawia rysunek 8.

KIERUNKI ZMIAN DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY 
DWORCA W SOKÓŁCE

8) Czy Pani/Pana zdaniem przebudowa budynku dworca PKP powin-
na zostać zrealizowana:

586 odpowiedzi

Z zachowaniem architektury historycznej,
Z połączenia architektury historycznej i nowoczesnej,
Z całkowicie nowoczesną architekturą,
Z zachowaniem obecnego wyglądu.

Rys. 8, Źródło: opracowanie własne
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Respondenci twierdzą, że przebudowa dworca w Sokółce jest inwestycją 
obowiązkową. Na pytanie, czy przebudowa dworca PKP w Sokółce jest 
konieczna, aż 87% (489 osób) odpowiedziało, że zdecydowanie tak, 9,6% 
(54 osoby), że raczej tak. Jedynie 1,4% (8 osób) nie miało zdania w tej 
kwestii, 1,1% (6 osób) - zdecydowanie nie i 0,9% (5 osób), że raczej nie jest 
to potrzebne. 

Strukturę odpowiedzi na to pytanie przedstawia rysunek nr. 9.

KIERUNKI ZMIAN DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY 
DWORCA W SOKÓŁCE

9) Czy Pani/Pana zdaniem przebudowa dworca PKP w Sokółce jest 
konieczna?

586 odpowiedzi

Zdecydowanie tak,
Raczej tak,
Raczej nie,
Zdecydowanie nie,
Nie mam zdania.

Rys. 9, Źródło: opracowanie własne

0,9%
1%

1,4%
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Największe zainteresowanie wśród mieszkańców Sokółki wzbudziło pyta-
nie dotyczące propozycji przebudowy dworca i zagospodarowania terenu 
wokół niego. 

Poniżej przedstawiono odpowiedzi mieszkańców na pytanie o to jakie są 
ich propozycje na przebudowę dworca PKP oraz terenów wokół niego:

• fontanna, tak jak było kiedyś;
• dużo zieleni, kwiatów, ścieżka rowerowa;
• parking dla samochodów;
• budowa garaży;
• uruchomienie kas biletowych;
• park, dużo zieleni wokół dworca;
• postawienie ławek i odnowienie starej fontanny;
• postój taxi, ławki;
• dużo zieleni, fontanna + ławeczki, tablica informacyjna;
• fontanna i plac dla dzieci;
• poprawienie nawierzchni przed dworcem (teraz są dziury na drodze 

koło dworca);
• mały park z wiatą i ławeczkami;

• zielony teren wypoczynkowo-rekreacyjny;
• można byłoby przenieść tam poniedziałkowy rynek;
• więcej zieleni i miejsca do odpoczynku;
• modernizacja postojów i parkingów;
• deptak/ centrum podobne jak w Białymstoku;
• miejsce zabaw dla dzieci/ młodzieży – w tym momencie nie mają gdzie 

spędzać czasu wolnego;
• boisko do piłki nożnej/ siatkowej/ koszykowej;
• park wypoczynkowy z ławeczkami;
• przejście na osiedle Zielone;
• klub młodzieżowy/ świetlica;
• plac zabaw i stanowczo więcej zieleni;
• klub seniora.

KIERUNKI ZMIAN DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY 
DWORCA W SOKÓŁCE
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Respondenci są przychylni rozwojowi swojej gminy i bez wątpienia są zain-
teresowani zmianami, które mają miejsce w Sokółce. Na pytanie dotyczące 
tego, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, iż „Moja gmina jest dobrym miej-
scem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe 
potrzeby”, aż 55,6% osób odpowiedziało, że raczej się zgadza, 13,3%, iż 
zdecydowanie się zgadza z tym stwierdzeniem. Jedynie 17,1% stwierdziło, 
że raczej się nie zgadza, a tylko 8,5% nie miało zdania w tym temacie. 

Strukturę odpowiedzi na to pytanie przedstawia rysunek nr. 10.  

KIERUNKI ZMIAN DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY 
DWORCA W SOKÓŁCE

10) Czy ma Pani/ Pan inną propozycję odnośnie przebudowy dworca 
i zagospodarowania terenu wokół niego?

586 odpowiedzi

Tak,
Nie,
Nie
Tak (jeśli tak, to proszę podać jaką)

Rys. 10, Źródło: opracowanie własne

4,1%
0,3%
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Władze miasta w ankiecie poprosiły również o wskazanie trzech najważ-
niejszych zdaniem mieszkańców inwestycji, które powinny zostać zreali-
zowane w Gminie Sokółka w kolejnych latach. Ponad połowa osób (blisko 
300 osób) stwierdziło, iż potrzebna jest przede wszystkim modernizacja 
dróg gminnych, 36,5% (205 osób) ankietowanych opowiedziało się za re-
witalizacją parku miejskiego, 29,1% (163 osoby) za dalszą modernizacją 
otoczenia zalewu, 26,4% (148 osób) za budową nowego przedszkola, 25,3% 
(142 osoby) za budową bloków komunalnych. Wiele osób dawało również 

inne propozycje, które powinny zostać zrealizowane w przyszłych latach, 
m.in. remont starego przedszkola, osiedlowe place zabaw, budowa sieci 
ogrzewania gazowego- miejskiego, budowa ścieżek rowerowych. Bez wąt-
pienia władze miasta mają przed sobą wiele lat ciężkiej pracy.

WYNIKI BADAŃ

KIERUNKI ZMIAN DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY 
DWORCA W SOKÓŁCE

11) Proszę wskazać 3 najważniejsze Pani/ Pana zdaniem inwestycje, 
które powinny zostać zrealizowane w Gminie Sokółka w kolejnych 
latach:

585 odpowiedzi
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BRAK TREŚCI

KIERUNKI ZMIAN DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY 
DWORCA W SOKÓŁCE

12) W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdze-
niem „Moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę 
realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”?

587 odpowiedzi

Zdecydowanie się zgadzam,
Raczej się zgadzam,
Raczej się nie zgadzam,
Kategorycznie się nie zgadzam,
Nie mam zdania.

Rys. 11, Źródło: opracowanie własne
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• Przebudowa dworca w Sokółce stanowi dla badanych bardzo istotną 
kwestię;

• Badani posiadają wysoką świadomość działań Urzędu Miejskiego w 
Sokółce;

• Respondenci bez wątpienia interesują się tematyką przebudowy dwor-
ca w Sokółce, chcą się angażować w kwestie dotyczące zmian w ich 
miejscowości;

• Mieszkańcy w czasie przeprowadzania ankiet ulicznych byli pozytyw-
nie zaskoczeni inicjatywą zbadania ich potrzeb oraz pozyskania opinii 
odnośnie przebudowy budynku dworca;

• Mieszkańcy Sokółki widzą pozytywne zmiany , które dzieją się w ich 
miejscowości od kilku lat, respondenci w czasie rozmów zachwalali 
inicjatywy Pani Burmistrz dotyczące usprawnień wprowadzanych dla 
osób niepełnosprawnych, otwarcie nowego przedszkola i innych;

• Badanie pokazuje, iż miejscowym w Sokółce żyje się dobrze, uważają, że 
ich miasto powinno stać się bardziej otwarte na przejezdnych, ponieważ 
posiada wiele walorów turystycznych; 

• Respondenci chcieliby, aby w ich miejscowości było jeszcze bardziej 
zielono, aby powstawały nowe parki, aby Sokółka stale się rozwijała, 
gdyż widzą potencjał swojego „małego” miasteczka i tego, że ludzie 
będą chcieli osiedlać się w ich gminie.  

• Mieszkańcy Sokółki widzą inwestycje, które powinny być zrealizowane 
w kolejnych latach, m.in. remont dróg gminnych, modernizacja otoczenia 
zalewu, budowa bloków komunalnych, czy też rozbudowa sieci wodno 
- kanalizacyjnej. Jednocześnie widzą pozytywne zmiany realizowane w 
ostatnich latach w ich miejscowości.

WYNIKI BADAŃ
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