
Liczba ankietowanych ogółem 205
w tym kobiety 98

w tym mężczyźni 107
Średnia wieku respondentów 41

Liczba poprawnych odpowiedzi 26
Liczba częściowo poprawnych odpowiedzi 126

w tym: liczba osób które wskazały Radnych Sejmiku 
Wojewódzkiego 7

w tym: liczba osób które wskazały Prezydenta Miasta 117
w tym: liczba osób które wskazały Radnych Rady 

Miasta 81
Liczba błędnych odpowiedzi (podano nieprawidłowe 
odpowiedzi) 9

Liczba osób które udzieliły odpowiedzi "nie wiem" 44

Liczba osób, które podały (znały nazwisko 
przynajmniej 1 Radnego z ich okręgu wyborczego 36
Liczba osób, które nie wiedzą kto z ich okręgu 
wyborczego został wybrany Radnym Rady Miasta w 
ostatnich wyborach samorządowych 169

Liczba osób udzieliły poprawnej odpowiedzi 56
Liczba osób, które nie wiedzą w jaki sposób 
skontaktować się z Radnym Rady Miasta z ich okręgu 
wyborczego 149

Liczba osób, które udzielily poprawnej odpowiedzi 
(podały prawidłowo imię i nazwisko Prezydenta 
Miasta Częstochowy) 183
Liczba osob, które nie znają imienia i nazwiska 
Prezydenta Miasta Częstochowy 22

PYTANIE 1: Kogo mieszkańcy Częstochowy będą wybierać w 
nadchodzacych wyborach samorządowych w listopadzie 2014 r.

PYTANIE 2: Czy wie Pan/Pani kto z Pana/Pani okręgu wyborczego 
został wybrany Radnym Rady Miasta w ostatnich wyborach 

samorządowych w 2010 roku?

Pytanie 3: Czy wie Pan/Pani w jaki sposób skontaktować się z 
Radnym Rady Miasta z Pana/Pani okręgu wyborczego. Jeśli tak, 

proszę podać jak.

Pytanie 4: Czy może Pan/Pani podać imię i nazwisko Prezydenta 
Miasta Częstochowy?



Liczba osób, które udzieliły poprawnej odpowiedzi 
("tak") 115

Liczba osób, które udzieliły błednej odpowiedzi ("nie") 44
Liczba osob, które odpowiedziały "nie wiem" 46

Liczba osób, które odpowiedziały "tak" 131
Liczba osób, które odpowiedziały "nie" 30
Liczba osób, które odpowiedziały "nie wiem" 44
Respondenci, którzy zaznaczyli odpowiedź "nie" lub 

"nie wiem" zostali poproszeni o udzielenie 
odpowiedzi na pytanie: co mogłoby Pana /Pania 

przekonać do wzięcia udziału w wyborach? Poniżej 
udzielone odpowiedzi (komentarz cytowany 
dosłownie; jeśli respondent/ka nie udzielił/a 

odpowiedzi - pole pozostawiono puste):
Zwiększenie możliwości znalezienia pracy
Zmiana toku myślenia, danie większej swobody 
obywatelom
Zmiana podejścia polityków do wyborców
Wyjeżdżam
Wyjeżdżam

Wprowadziłem się do Częstochowy niedawno, nie 
znam kandydatów, nie wiem gdzie znajdę informacje
Większe zaangażowanie polityczne
Więcej informacji o kandydatach i informacji dlaczego 
chcą kandydować
Wiarygodność mediów
Wiarygodność kandydatów
Wiarygodni kandydaci, przygotowani do roli, 
posiadający wykonalny program i wiedza jak go 
zrealizaowac
To, że mógłbym być Prezydentem tego zacofanego 
miasta
Rzetelni kandydaci. Nie wierzę, ze to ma sens, 
kandydaci obiecują a potem nic z tego nie robią
Powiększona renta
Potrzeba znalezienia reprezentacji swoich poglądów w 
organach samorządowych.
Ponieważ nic nie zrobią
Ponieważ mnie oszukali
Owocne  efekty działalności kandydatów
Nowe inicjatywy
Nie wiem czy znajdę czas

Pytanie 6:  Czy zamierza Pan/Pani głosować w wyborach?

Pytanie 5:  Czy każdy obywatel może uczestniczyć w posiedzeniu 
Rady Miasta?



Nie wiem
Nie wiem
Nie wiem
Nie wiem
Nie wiem
Nie widzę ich sensu
Nie obchodzi mnie to
Nie mam czasu
Nie interesuję się polityką
Nie biorę udziału w polityce
Nic się nie zmienia
Nic chyba mnie do tego nie przekona
Nic
Nic
Nic
Nic

Musiałabym szczegółowo zapoznać się z ofertą 
poszczególnych kandydatów. Na co dzień studiiuję w 
innym mieście i nie jestem zorientowana w obecnej 
sytuacji w Częstochowie
Możliwość większego dostępu do mieszkań
Mamy wybór więc trzeba z niego skorzystać nie lubię 
jak inni decydują za mnie
Lista osób kandydujących - wiek, wykształcenie, 
dotychczasowe osiągnięcia,  program na najbliższe lata 
dla mojego miasta - bo Częstochowa "umiera"
Konieczność wyciągania zaświadczeń z miejsca stałego 
zameldowania jest problematyczna dla mieszkańca 
zameldowanego tymczasowo i przebywajacego 
faktycznie w Częstochowie
Kiosk ruchu w alejach, toalety i więcej ławek na placu; 
więcej ścieżek rowerowych, więcej w III Alei sklepów 
spożywczych zamiast banków
Kandydat, który przekonałby mnie, że na niego warto 
głosować
Kandydat z ciekawym programem
Kandydat krystalicznie czysty z odpowiednim 
programem dla Częstochowy ,nielewicowy
Jeżeli będę znała któregoś z kandydatów wezmę udział 
w wyborach.
Jeśli mój radny będzie zabiegał o interesy mojej 
dzielnicy
Jasno postawione plany rozwoju Częstochowy  - 
wiecej miejsc pracy i wieksze stawki, które 

Jak będę miał dostęp (szybki) do informacji o tym kto 
kandyduje i kto to jest (informacje, program, dlaczego 
chce kandydować), to może zagłosuję



Dobry kandydat, dobry program
Dobry kandydat z ciekawym programem

Dobry kandydat i ciekawy program, spotkanie na 
którym można dowiedzieć się o tych kandydatach
Dobry kandydat
Dobry kandydat
Dobry kandydat
Dobry kandydat
Dobry kandydat
Dobry kandydat
Dobra kampania
Chęć zmiany władzy na lepszą
Chęć zmiany miasta
Bo jestem zniesmaczona ich kolesiostwem i 
oszustwem
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