ANKIETA DLA MIESZKACÓW GOLIC

-

DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE LEADER+

Istnieje moliwo otrzymania dofinansowania dzia a zwi zanych z popraw warunków ycia na wsi
oraz rozwojem turystyki w Golicach.

Chcielibymy poprzez t ankiet pozna zdanie Pastwa na temat wizerunku wsi, poziomu ycia we
wsi, atrakcyjnoci wsi, oczekiwanych inwestycji, Pastwa marze i planów.
Moliwe jest wybranie wi kszej iloci odpowiedzi ni jedna.
1. Czy zwracacie Pastwo uwag na wygl d
wsi, w której mieszkacie?
a) tak, wizerunek wsi jest dla mnie bardzo wany,
b) tak, ale nie jest to dla mnie wane,
c) nie, jest mi to oboj tne,
d) nie, poniewa i tak niczego nie uda sie zmieni .
2. Jaka inwestycja budowlana we wsi jest
przez Pastwa najbardziej oczekiwana?
a) budowa chodników,
b) budowa szlaków turystycznych,
c) budowa bazy noclegowej dla rozwoju turystyki,
d) budowa supermarketu,
e) inna:........
3. Od czego zaczeliby Pastwo zmian
swojego otoczenia we wsi?
a) od odnowy/budowy parku,
b) od uzupe nienia brakuj cych drzew we wsi,
c) od budowy placu zabaw dla dzieci,
d) od owietlenia ulic,
e) od odnowy miejsc spacerowych i skwerów,
f) inne:.........
4. W jaki sposób Pastwa zdaniem monaby
by o przypieszy rozwój wsi?
a) poprzez organizacj festynów wiejskich,
b) poprzez polepszenie stanu dróg,
c) poprzez za oenie kó ek zainteresowa dla
dzieci i m odziey,
d) poprzez promowanie wsi jako miejsca dla
turystów,
e) inne:........
5. Czy przeszkadzaj Pastwu mieci w
parkach, rowach i lasach w Pastwa wsi?
a) tak, bardzo,
b) tak, ale tylko w moim s siedztwie,
c) segreguj mieci i wane s dla mnie kontenery
na wsi,
d) nie, wcale,
e) nie, ju sie do nich przyzwyczai em/ am.
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6. Co Pastwa zdanie najbardziej szpeci
Pastwa miejscowo ?
a) zdewastowane budynki,
b) brak zadbanej zieleni,
c) wielkie szyldy reklamowe,
d) due nat enie ruchu na ulicach,
e) inne:..........
7. Na co Pastwo najczciej narzekaj w
swojej wsi?
a) na brak inwestycji,
b) na nud ,
c) na bied ,
d) na brak miejsc do sp dzania wolnego czasu,
e) inne:........
8. Co Pastwa zdaniem najbardziej
upikszy oby Pastwa miejscowo ?
a) plac zabaw dla dzieci,
b) owietlenie uliczne,
c) odnowa pa acu i parku we wsi,
d) awki, stojaki na rowery, kosze na mieci itp,,
e) inne:.........
9. Jak wane dla Pastwa jest czyste
rodowisko naturalne?
a) bardzo wane,
b) wane,
c) oboj tne,
d) nie odgrywa istotnej roli,
e) sam/a niczego i tak nie zmieni .
10. Co w pierwszej kolejnoci zmieniliby
Pastwo w swojej wsi w zakresie ochrony
rodowiska?
a) nastawienie mieszkaców,
b) edukacj ekologiczn dzieci i m odziey,
c) ilo kontenerów do segregacji mieci,
d) budow kanalizacji lub oczyszczalni cieków,
oczyszczalni przydomowych,
e) inne:........
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11. Jeli mogliby Pastwo dokona pewnej
inwestycji we wsi, to by oby to w pierwszej
kolejnoci:
a) klub spotka dla dzieci i m odziey,
b) rozwój turystyki/agroturystyki,
c) poprawa bezpieczestwa i poprawa stanu dróg,
d) za oenie klubu kultury i sportu,
e) inne:........
12. Jakiego rodzaju us ug Pastwa zdaniem
we wsi brakuje?
a) informacji turystycznej,
b) zak adu fryzjerskiego,
c) baru-kawiarni,
d) punktu wynajmu sprz tu sportowego,
e) inne:........
13. Czy spotykaliby si Pastwo cz ciej w
grupach s siedzkich, gdyby we wsi by lokalny
orodek kultury lub klub s siedzki?
a) zdecydowanie cz ciej,
b) raczej nie,
c) obecny kontakt jest wystarczaj cy,
d) wol sp dza czas w domu,
e) jest mi to oboj tne.
14. Jakiego rodzaju ma y biznes ch tnie
za oy / aby Pan/Pani w swojej wsi?
a) ognisko przedszkolne,
b) zak ad stolarski,
c) agroturystyk ,
d) kwatery dla turystów,
e) inne:........
15. Gdzie najchetniej sp dzaj Pastwo wolny
czas?
a) w domu przed telewizorem,
b) u znajomych,
c) aktywnie uprawiaj c sport,
d) na spacerze,
e) inne:........
15. Jak chcieliby Pastwo, aby Pastwa dzieci
sp dza y wolny czas?
a) uprawiaj c sport,

16. Co Pastwa zdaniem najkorzystniej
wp yne oby na rozwój wsi?
a) rozwój turystyki/agroturystyki,
b) zmiana sposobu postrzegania wsi przez jej
mieszkaców,
c) budowa obwodnicy,
d) wi ksza ilo kó ek o charakterze kulturalnym,
e) inne:.......
17. Co zadniem Pastwa mog oby si sta
atrakcj Pastwa wsi i jej okolicy ?
a) promocja turystyczna istniej cych walorów wsi,
b) odnowiona zabytkowa zabudowa wsi,
c) rozwój w okolicy wsi energetyki wiatrowej,
d) drobna przedsi biorczo mieszkaców wsi,
e) powstanie lokalnego chóru.
18. Co zdaniem Pastwa ma dla mieszkaców
wsi najwi ksze znaczenie w yciu
codziennym?
a) zgodne s siedztwo,
b) niezanieczyszczone powietrze,
c) sprawnie dzia aj ce wietlica spotka,
d) zadbane place i skwery zieleni,
e) inne:.......
19. Czego nie chcieliby Pastwo w swojej wsi
lub jej okolicy?
a) turystów/ruchu turystycznego,
b) centrum handlowego,
c) farmy wiatrowej,
d) obwodnicy wsi,
e) inne:........
20. Jaki jest Pastwa idea rodzimej wsi?
a) wie czysta i zadbana,
b) wie o charakterze turystycznym,
wykorzystuj ca istniej ce zasoby przyrody,
c) wie taka, jaka jest,
d) wie yczliwych s siadów, dzia aj cych
wspólnie,
e) nie mam idea u,
f) inne:.........

21. Czy miejscowo , w której Pastwo
mieszkaj podoba si Pastwu?
b) na pozaszkolnych kó kach zainteresowa,
a) tak, bardzo,
c) na placach zabaw,
b) tak sobie,
d) w domu przed telewizorem,
c) jest mi to oboj tne,
e) inne:........
d) nie, wcale,
e) nie mam zdania.
O oddanie ankiety prosimy moliwie szybko w nast pnym tygodniu u So tysa, w Urz dzie Gminy
(lub w miejscu, gdzie otrzymali Pastwo gazetk z ankiet ).
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