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Droga Mieszkanko, 
Drogi Mieszkańcu 
gminy Zgierz…

…udostępniam Wam wyniki konsultacji, 
które prowadziliśmy w grudniu zeszłego roku.  

Całemu zespołowi GCKSTiR w Dzierżąznej  
dały one do myślenia. 

Teraz lepiej Was znamy, lepiej wiemy jak spędzacie  
swój wolny czas, co lubicie, czym się interesujecie.  

A przede wszystkim, czego tak naprawdę  
od nas oczekujecie. 

Przyjemnej lektury.

Jednorożec 
Gminny-Zgierski

Dział promocji  
Gminne Centrum Kultury, Sportu,  

Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej
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Pyt. Jak często uczestniczysz w zajęciach lub wydarzeniach 
kulturalno-sportowych w naszej gminie?

3%

5%

6%

19%

22%

46%

okazjonalnie, podczas dużej imprezy
kilka razy w roku
WCALE NIE UCZESTNICZĘ
trudno powiedzieć
przynajmniej raz w miesiącu
raz na kwartał

(pytanie jednoodpowiedziowe) 
n=195, P 15+

Pyt. Co utrudnia korzystanie/częstsze korzystanie  
z oferty kulturalno-sportowej gminy?

nie dochodzi do mnie informacja

nieciekawa oferta, niedostosowana do moich zainteresowań

nie mam czasu

nieodpowiednie dla mnie terminy

nie mam jak dojechać do GCKSTiR w Dzierżąznej

moi znajomi w nich nie uczestniczą, a nie chcę być sam/a

wolę sam/a zorganizować sobie czas

GCKSTiR jest nieatrakcyjnym miejscem do spędzania czasu

inne (nic, Covid-19, konkurencyjna oferta) 2,1%

8,2%
8,9%

16,4%

24,0%
26,0%

39,0%

41,1%
71,9%

(pytanie wielokrotnego wyboru) n=195, P 15+

…chętnie spotykałbym się z Wami częściej,  
niż kilka razy w roku, przy okazji dużej imprezy. 

Pamiętajcie! 
Drzwi Gminnego Centrum są dla Was zawsze otwarte.
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29%

51%

19%

tak
nie
trudno powiedzieć

(pytanie jednoodpowiedziowe) n=195, P 15+

Pyt. Czy uważasz się za osobę dobrze poinformowaną  
o wydarzeniach organizowanych przez GCKSTiR?

Śledźcie profil @gckdzierzazna i mój osobisty profil na Facebooku,  
żeby wiedzieć co się u nas dzieje.

Zmieniamy też dla Was stronę www.dzierzazna.pl,  
żeby była pełna ciekawych i praktycznych informacji. 

No i mamy kanał na YouTube, współpracujemy z Urzędem Gminy Zgierz - 
wszystko po to, żebyście o wszystkim wiedzieli na czas.

Piszcie, dzwońcie, przyjeżdżajcie do Dzierżąznej!

Pyt. Skąd najczęściej czerpiesz informacje o tym, co dzieje się w GCKSTiR  
i o pozostałych wydarzeniach kulturalno-sportowych w gminie?

media społecznościowe (np. Facebook)

internet, np. strona Gminy Zgierz, GCKSTiR

plakaty w ogólnodostępnych miejscach (szkoły, sklepy, itp.)

znajomi, rodzina

gazetka „Na Ziemi Zgierskiej”

tablica sołecka 10,3%
21,5%

25,6%
35,4%
35,9%

73,8%

(pytanie wielokrotnego wyboru)  n=195, P 15+

http://www.dzierzazna.pl
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Pyt. Czy w ostatnich 3 latach korzystałaś/eś   
z wydarzeń organizowanych przez:

(pytanie wielokrotnego wyboru)  n=146, P 15+

(pytanie wielokrotnego wyboru) n=146, P 15+

Pyt. Które z organizowanych na terenie gminy działań  
są według Ciebie najciekawsze?

GCKSTiR/bibliotekę w Dzierżąznej lub Ustroniu

szkołę lub inną placówkę edukacyjną w gminie

mieszkańców mojej miejscowości/sołectwa

Koło Gospodyń Wiejskich

lokalne stowarzyszenie lub fundację

świetlicę wiejską w mojej lub innej miejscowości

lokalny klub sportowy

inne (Koło Emerytów, OSP) 1,4%
14,4%

19,2%
21,2%

27,4%
33,6%

43,8%
47,3%

Dożynki Gminne
imprezy okolicznościowe/obchody świąt

festyny, pikniki
warsztaty i inne zajęcia grupowe

koncerty muzyki poważnej
amatorskie grupy artystyczne przy GCKSTiR

występy kabaretów
wydarzenia kulturalne, np. Noc Bibliotek 

działalność kół gospodyń wiejskich
konkursy plastyczne, fotograficzne, literackie

szkółka wędkarska dla dzieci
inne (mecze lokalnych klubów piłkarskich)

żadne 3,4%
0,7%
2,1%

6,2%
8,9%
8,9%

13,0%
13,7%

19,9%
25,3%

42,5%
45,9%

54,1%

W dalszym ciągu planujemy popularne wydarzenia, w których chętnie 
uczestniczycie - pikniki, festyny, koncerty muzyki poważnej i inne wydarzenia 

kulturalne czy sportowe. 
Ale myślimy również o nowych atrakcjach,  

tak żeby każdy znalazł coś dla siebie.
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NIE UCZESTNICZYŁAM/EM
seans filmowy w kinie lub w plenerze

impreza plenerowa (np. pożegnanie lata)
targ produktów lokalnych, tradycyjnych, ekologicznych

festiwal foodtrucków, kulinarny, jarmark bożonarodzeniowy
spektakl teatralny/operowy

koncert muzyki rozrywkowej lub poważnej
amatorskie zawody sportowe, np. biegi

spotkanie z ciekawymi lub znanymi osobami
wystawa sztuki

festiwal muzyczny, filmowy, foto itp.
zajęcia artystyczne (np. plastyka, foto, taniec)

inne (występy kabaretowe) 0,7%
22,6%
22,6%

26,0%
28,8%

33,6%
50,0%
50,0%

60,3%
58,9%

71,9%
73,3%

17,1%

(pytanie wielokrotnego wyboru) n=195, P 15+

Pyt. Kiedy masz najwięcej czasu na kulturę,  
sport czy rekreację?

(pytanie wielokrotnego wyboru) n=195, P 15+

6.00-9.00

9.00-12.00

12.00-15.00

15.00-18.00

18.00-21.00

tylko w weekendy

w ogóle nie mam czasu 2,6%

73,8%

48,7%

19,0%

0,0%

2,1%

2,1%

Pyt. Czy w ostatnich 3 latach uczestniczyłaś/eś  
w wydarzeniach poza Gminą Zgierz?

Jarmark bożonarodzeniowy? Zlot foodtruck’ów?  
Turniej sportowy? A może targ produktów lokalnych?

Coś mi się zdaje, że w najbliższych latach,  
będę miał pełne ręce roboty… ;) 
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4,6%

16,9%

26,2%

37,4%

14,9%

zdecydowanie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam trudno powiedzieć
raczej się zgadzam zdecydowanie się zgadzam

jest wiele interesujących 
wydarzeń kulturalnych  

i sportowych

6,2%

18,5%

30,8%

34,4%

10,3%

placówki mają 
ładne wnętrza  

i dobre 
wyposażenie

14,4%

31,3%

12,3%

25,6%

16,4%

jest dużo zielonych 
miejsc rekreacyjnych 
(szlaki, altany, place 

zabaw, itp.)

5,1%
11,3%

26,7%

34,4%

22,6%

oferta kulturalno-
sportowa dla 
dorosłych jest 

atrakcyjna

7,2%
13,8%

20,5%

40,0%

18,5%

dzieci i młodzież 
mają wiele 
możliwości 

spędzania wolnego 
czasu

n=195, P 15+

Pyt. Proszę wskazać na ile zgadzasz się ze stwierdzeniami, 
że GCKSTiR w Dzierżąznej:

8,2%

20,0%

36,4%

24,1%

11,3%

zdecydowanie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam trudno powiedzieć
raczej się zgadzam zdecydowanie się zgadzam

jest otwarte  
w dogodnych  

dla mnie godzinach

n=195, P 15+

8,2%

23,6%

37,4%

20,5%

10,3%

chętnie 
współpracuje  

z mieszkańcami

zatrudnia osoby 
kreatywne  

i kompetentne

9,7%

17,9%

38,5%

18,5%

15,4%

to dobre miejsce  
do spotkań ze 

znajomymi i innymi 
mieszkańcami

11,8%

28,7%

28,7%

19,0%

11,8%

ma ciekawą 
przestrzeń wokół - 

park  
z infrastrukturą

32,3%

29,2%

12,8%

13,3%

12,3%

Pyt. Proszę wskazać na ile zgadzasz się ze stwierdzeniami,  
że w Gminie Zgierz:
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Pyt. Ile miesięcznie był(a)byś skłonna/y zapłacić za zajęcia  
w GCKSTiR, jeśli wpłynęłoby to na ich jakość i atrakcyjność?

10%

90%

tak
nie

(pytanie jednoodpowiedziowe) n=195, P 15+

6%

23%

41%

17%

12%

do 10 zł
10-20 zł
20-40 zł
50-100 zł
100 zł i więcej

(pytanie jednoodpowiedziowe)n=195, P 15+

Pyt. Czy był(a)byś skłonna/y zapłacić za zajęcia w GCKSTiR,  
jeśli wpłynęłoby to na ich jakość i atrakcyjność?

Nasz budżet nie jest z gumy. I miło wiedzieć, że to rozumiecie.
Większość atrakcji będzie jak zawsze bezpłatna. Słowo Jednorożca!  
O drobną opłatę poprosimy zaś tylko wtedy, gdy przerośnie to nasze 

możliwości, albo mój urok osobisty nie podziała  
na sponsorów… Ech, i to się niestety zdarza.
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… czyli, co Was  
tak naprawdę kręci
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Pyt. Czy interesujesz się sztuką?

NIE

film, fotografia

literatura

muzyka rozrywkowa

rzemiosło, np. moda, biżuteria, ceramika

teatr

sztuki plastyczne (malarstwo, rysunek, itp.)

muzyka poważna, jazz

śpiew

projektowanie graficzne, ilustracja 10,3%

12,8%

15,9%

20,5%

22,1%

23,6%

27,7%

27,7%

47,7%

11,8%

(do 3 wybranych odpowiedzi)  
n=195, P 15+

SZTUKA

absolutny #1
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WNIOSKI

Wydarzenia związane z fotografią, zwłaszcza zaś z filmem, 
zdecydowanie powinny się znaleźć w kalendarzu działań 
naszej placówki. Kto wie, co przyniesie tegoroczne lato? 
Może kino samochodowe? A może objazdowy przegląd 
filmowy po sołectwach…?
Pyt. Jakich wydarzeń kulturalno-sportowych szczególnie brakuje Ci w naszej gminie?  
A może masz pomysł na współpracę z GCKSTiR? Podziel się wszystkimi uwagami,  
o które nie zapytaliśmy w ankiecie.

WASZE PROPOZYCJE I UWAGI:

(…) objazdowe kino plenerowe w okresie wakacji,  
każdy pokaz w innym sołectwie - co może pozytywnie wpłynąć  

na integrację mieszkańców  (…)

(…) tematyczne przeglądy filmowe, np. stare kino, najwspanialsze 
musicale , zapomniane komedie ....  (…)

(…) latem np. kino w 
plenerze  (…)

(…) kino 
samochodowe  

(…)
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NIE

ochrona środowiska

nauki o Ziemi (geografia, oceanografia i pokrewne)

zoologia

botanika

fizyka/astronomia

chemia

matematyka 1,0%

9,2%

17,4%

20,0%

22,1%

32,3%

34,4%

29,2%

Pyt. Czy interesujesz się naukami  
matematyczno-przyrodniczymi?

NAUKI  
MATEMATYCZNO 
-PRZYRODNICZE

#8 wśród 
zainteresowań

#10 wśród 
zainteresowań

(do 3 wybranych odpowiedzi)  
n=195, P 15+
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WNIOSKI

Ochrona środowiska i szerzej, nauki przyrodnicze,  
to koleje dziedziny dla Was ważne. Niektórzy obserwują 
ptaki, inni tworzą ogrody przyjazne owadom, kretom i małym 
zwierzętom. Ale są też ci, co pomagają bezdomniakom  
z naszej gminy, z czystej potrzeby serca. Piękni ludzie  
tu mieszkają. 
Pyt. Jakich wydarzeń kulturalno-sportowych szczególnie brakuje Ci w naszej gminie?  
A może masz pomysł na współpracę z GCKSTiR? Podziel się wszystkimi uwagami,  
o które nie zapytaliśmy w ankiecie.

WASZE PROPOZYCJE I UWAGI:

1. kółko ornitologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 2. działania 
uświadamiające ogromny problem bezdomności zwierząt w gminie, 

np. wolontariat, bazarki, zbiórki na rzecz osób i organizacji gminnych 
działających na rzecz takich zwierzaków 3. promocja ekologii, ale nie 

zajęcia z nudną wiedzą, tylko przemycanie dobrych zachowań, 
wypracowywanie nawyków dbania o środowisko  

i przyrodę itp.  (…)

Zajęcia z naturalnego 
ogrodnictwa bez chemii  

i ogrodów typu tuje i trawnik, 
zagrożeń środowiskowych, 

zmiana mentalności 
(wypalanie traw i spalanie 

resztek zielonych w ogrodach, 
śmiecenie, nadmierna 
pielęgnacja ogrodów, 

niszczenie owadów i drobnych 
zwierząt typu krety itp.)

(…) więcej wydarzeń 
związanych z przyrodą  
i ochroną środowiska,  

teraz jest to temat 
szczególnie ważny
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Pyt. Czy interesujesz się naukami technicznymi?

NIE

architektura/budownictwo

informatyka

automatyka, robotyka

elektronika, elektrotechnika

mechatronika

mechanika 0,5%

5,6%

12,3%

17,9%

25,1%

35,4%

29,2%

NAUKI  
TECHNICZNE

#6 wśród 
zainteresowań

(do 3 wybranych odpowiedzi)  
n=195, P 15+



!15

Pyt. Czy interesujesz się tańcem?

NIE

taniec towarzyski

taniec nowoczesny (jazz, hip-hop, breakdance)

taniec ludowy

tańce etniczne (flamenco, capoeira, itp.)

inne (disco) 0,5%

7,2%

7,7%

11,8%

33,8%

37,9%

TANIEC

#7 wśród 
zainteresowań

(do 3 wybranych odpowiedzi)  
n=195, P 15+
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WNIOSKI

Widać, że lubicie pląsać po parkiecie nie tylko w karnawale. 
Bardzo dobrze, taniec to jedna z najzdrowszych aktywności 
fizycznych. Musimy poważnie się zastanowić, jak to zrobić, 
żeby roztańczyli się mieszańcy wszystkich miejscowości,  
ci młodsi i ci starsi.
Pyt. Jakich wydarzeń kulturalno-sportowych szczególnie brakuje Ci w naszej gminie?  
A może masz pomysł na współpracę z GCKSTiR? Podziel się wszystkimi uwagami,  
o które nie zapytaliśmy w ankiecie.

WASZE PROPOZYCJE I UWAGI:

Co prawda to zagadnienie pojawiło się już w ankiecie pośrednio,  
ale w gminie brakuje mi miejsca, gdzie można byłoby wypoczywać ucząc 

się tańca. Zajęcia z zumby w fitness klubach pękają w szwach, więc 
wnioskuję, że lubiane są u nas rytmy latino, może warto byłoby 

wprowadzić zajęcia np. salsa solo, rumba itp. (zajęcia z tańca 
towarzyskiego są bardziej problematyczne, bo musiałyby się zgłaszać 

pary).

Więcej imprez integrujących 
młodzież np. dyskoteki,  

pikniki, zabawy sportowe

(…) dla dzieci ciekawe zajęcia 
sportowe  

czy taneczne

Imprez tanecznych  
dla wieku 50 lat
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Pyt. Czy interesujesz się sportem?

NIE

fitness (gimnastyka i pokrewne)

nordic walking, trekking, jogging itp.

gry zespołowe

sporty zimowe

jeździectwo

jazda na rowerze, deskorolce, wrotkach itp.

lekkoatletyka

sporty wodne

inne (boks, badminton) 1,0%

7,2%

10,8%

11,3%

13,8%

21,5%

28,2%

33,3%

40,5%

6,2%

SPORT
#4 wśród 

zainteresowań

#9 wśród 
zainteresowań

(do 3 wybranych odpowiedzi)  
n=195, P 15+
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WNIOSKI

Mówi się, że w zdrowym ciele, zdrowy duch! A przecież  
sport to zdrowie. Piszecie, „więcej sportu”. Brakuje Wam 
zawodów i turniejów sportowych, ale też innych form 
aktywności. To jest coś, co zdecydowanie powinniśmy  
poprawić w Gminnym Centrum.
Pyt. Jakich wydarzeń kulturalno-sportowych szczególnie brakuje Ci w naszej gminie?  
A może masz pomysł na współpracę z GCKSTiR? Podziel się wszystkimi uwagami,  
o które nie zapytaliśmy w ankiecie.

WASZE PROPOZYCJE I UWAGI:

(…) cykliczne spotkania rekreacyjne,  
np. w formie parkrun dla biegaczy,  

i/lub wspólnych spacerów tematycznych  
dla osób preferujących spokojniejszą formę 

aktywnego wypoczynku (np. chodzenie, nordic 
walking). Każda edycja mogłaby odbyć się w 
innej części gminy, co sprzyjałoby integracji 

mieszkańców.

Więcej zawodów i turniejów 
terenowo sportowych (idealne są 

zawody na orientację). Piknik 
integracyjny / sportowy dla 

dzieci z okolicy.

Zajęcia na temat prawidłowej diety, 
odchudzania ,zajęcia fitness dla dorosłych  
a dla dzieci ciekawe zajęcia sportowe czy 

taneczne.

Oczekuję zajęć sportowych 
interesuje mnie CrossFit. Z 

zawodu jestem dietetykiem, 
ukończyłam zdrowie publiczne 

mogę pomóc coś w tym 
temacie

więcej zawodów 
plenerowych... jak ostatnio 

na orientacie. Moze jakis 
triathlon lub duothlon

Klub sportowy w Trójwsi. 
Jest w Ustroniu stare 
boisko, można założyć 

lokalny klub.

rajdy piesze  
i rowerowe, 

zajęcia ogólno-
rozwojowe

zajęć 
sportowych  
dla seniorów
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Pyt. Czym jeszcze zajmujesz się w wolnym czasie?

NIE MAM INNYCH ZAINTERESOWAŃ
ogrodnictwo

spotykam się ze znajomymi
kuchnia i gotowanie

zdrowie i uroda
majsterkowanie

rękodzieło
języki obce
wolontariat

historia
zielarstwo

inne: czytam książki 
inne: podróże

inne: wędkarstwo
inne: muzykowanie

inne: wspinaczka górska i skałkowa
inne: birdwatching 0,5%

0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
1,5%

8,7%
9,2%
10,3%

14,4%
14,4%

20,5%
21,5%

39,0%
42,1%

46,2%
1,5%

POZOSTAŁE 
FORMY SPĘDZANIA 

WOLNEGO CZASU 

#2 i 3 wśród 
zainteresowań

(do 3 wybranych odpowiedzi)  
n=195, P 15+
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WNIOSKI

Mieszkając na wsiach, w domkach, mamy przywilej 
posiadania ogrodów. Przydomowych, warzywnych  
czy stricte kwiatowych. Jak widać, chętnie spędzacie w nich 
swój wolny czas. Najwyższa pora, żeby „boom na ogrody” 
zawitał też do Dzierżąznej. Jak myślicie?   

Pyt. Jakich wydarzeń kulturalno-sportowych szczególnie brakuje Ci w naszej gminie?  
A może masz pomysł na współpracę z GCKSTiR? Podziel się wszystkimi uwagami,  
o które nie zapytaliśmy w ankiecie.

Na wzór angielskich ogródków wspólnotowych rotacyjna ,,dzierżawa'' - 
użyczenie na sezon małych działek dla rodzin z dziećmi (wnukami)  

i edukacja w produkcji własnych ekologicznych warzyw, ( na 10 ha można 
wygospodarować potrzebny teren). Jak bedą warzywa to fajnie byłoby 

nauczyć tych co nie umieję co sie z nimi robi. Jest wielu specjalistów  
z dziedziny zdrowego żywienia. Będzie jeszcze wiecej chętnych nawet  

tych co uprawiaja własne ogródki gdyby taki się pojawił.  
Przy takim profilu zainteresowań i obecnych trendach powracania  
do tradycji z pewnością co tygodniowe pieczenie chleba, sezonowe 

robienie przetworów np. smażenie powideł czy przecieru pomidorowego,  
a nawet kiszenie ogórkó czy kapusty nie tylko dla dzieci ale i dla wielu 

młodych małżeństw będzie nie lada frajdą (…)

Zajęcia z naturalnego ogrodnictwa  
bez chemii i ogrodów typu tuje i trawnik, zagrożeń 
środowiskowych, zmiana mentalności (wypalanie 

traw i spalanie resztek zielonych w ogrodach, 
śmiecenie, nadmierna pielęgnacja ogrodów, 

niszczenie owadów i drobnych zwierząt typu krety 
itp.)

WASZE PROPOZYCJE I UWAGI:
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WNIOSKI

Pozostałe, arcyciekawe propozycje od Was związane  
są z tematyką lokalną, historią, podróżami, wolontariatem  
i promocją czytelnictwa. 

Pyt. Jakich wydarzeń kulturalno-sportowych szczególnie brakuje Ci w naszej gminie?  
A może masz pomysł na współpracę z GCKSTiR? Podziel się wszystkimi uwagami,  
o które nie zapytaliśmy w ankiecie.

wolontariat na rzecz zwierząt

Spotkań zrzeszających ludzi 
kochających podróże odkrywanie 

fajnych miejsc w regionie i 
okolicach!

Myśle ze powinno zostać 
organizowane więcej zajęć 
zachęcających dzieciaki do 

czytania. Dobrym pomysłem 
było by również zorganizowanie 

więcej koncertów.

Brakuje mi spotkań z ciekawymi 
ludźmi, którzy mogliby opowiadać  

o swoich pasjach, pracy, podróżach. 
Mogą to być osoby znane, ale też ktoś 

z naszej gminy.

Brakuje mi wydarzeń dla dzieci i młodzież związanych z 
propagowaniem historii gminy. Np. pielęgnowanie zabytkowych 
grobów na cmentarzach, które znajdują się na terenie gminy (np. 

cmentarz w Szczawinie, cmentarz protestancki w Palestynie).

(…) Brakuje też spotkań  
z ciekawymi ludźmi, ale 

organizowanych w 
świetlicach lub 

strażnicach OSP w 
poszczególnych 

miejscowościach. Dojazd 
do Dzierżąznej nie 

zawsze jest możliwy.

warto zwrócić się w stronę 
aktywizacji ekonomicznej  
 i ekologicznej w szerokim 

kontekście wspólnego 
interesu lokalnego. 

Ponadto, niezmiennie 
brakuje zainteresowania 

osobami społecznie 
wykluczonymi: 

niepełnosprawnymi, 
seniorami, ubogimi.

Uważam również,  
że Centrum 

powinno 
rozszerzyć swoją 
ofertę o zajęcia 

edukacyjne  
o aktualnej 
tematyce.

promocja ciekawych 
mieszkańców np. z 

nietuzinkowym hobby, 
działalnością 

gospodarczą tworzącą 
wartość dodaną dla 

mieszkańców, 

WASZE PROPOZYCJE I UWAGI:
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czytam, oglądam programy, szukam informacji

zajmuję się tym aktywnie w wolnym czasie

chodzę na spotkania, imprezy i inne wydarzenia

chodzę na zorganizowane zajęcia

należę do klubu, koła, stowarzyszenia 15,9%

17,4%

29,2%

66,2%

75,9%

Pyt. W jaki sposób rozwijasz swoje zainteresowania lub hobby?

(zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi) 
n=195, P 15+

SPOSOBY ROZWIJANIA  
PASJI I HOBBY 
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… czyli co sądzicie 
o moich pomysłach 
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15-24 lata 25-44 lata 45-64 lata 65 lat i więcej

69%

34%
47%

25%

15%

28%
21%

44%

8%

20%
18%

8%
11%9%

25%

7%6%6%

bardzo

być może

trudno  
powiedzieć

w niewielkim

wcale

n=195, P 15+

Pyt. W jakim stopniu był(a)byś zainteresowana/y udziałem  
w unikalnej w regionie imprezie, np. Festiwalu Przyrody?

Klubokawiarnia
impreza łącząca spotkania ze znanymi osobami związanymi  
z przyrodą, wykłady z naukowcami, pokazy filmowe/foto,  
zdrowa kuchnia, warsztaty itp.

FESTIWAL  
PRZYRODY

pomysł oceniony 
pozytywnie przez 
wszystkie grupy 

wiekowe



15-24 lata 25-44 lata 45-64 lata

54%59%
75%

20%
18%

6%
18%10%

13%
5%8%

6% 3%5%
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bardzo

być może

trudno  
powiedzieć

w niewielkim

wcale

n=182, P 15+

Pyt. W jakim stopniu był(a)byś zainteresowana/y  
powstaniem w GCKSTiR klubokawiarni?

Klubokawiarnia
miejsce spotkań dla mieszkańców, strefa wifi do pracy/nauki, 
występy/koncerty na żywo, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.

KLUBOKAWIARNIA

pomysł oceniony 
pozytywnie przez 
wszystkie pytane 
grupy wiekowe



15-24 lata 25-44 lata 45-64 lata

13%19%
11%

18%
22%

17%

11%

19%

11%

8%

12%

22%

49%

28%
39%
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bardzo

być może

trudno  
powiedzieć

w niewielkim

wcale

n=182, P 15+

Otwarta Stolarnia
tworzenie mebli i innych rzeczy z drewna

OTWARTA  
STOLARNIA

pomysł dobrze oceniony,  
ale raczej przez osoby 

zainteresowane 
majsterkowaniem/DIY

UWAGA! Pytanie zadane ogólnie,  
bez podziału na płeć, stąd odsetek negatywnych 

odpowiedzi, głównie ze strony kobiet

Pyt. W jakim stopniu był(a)byś zainteresowana/y  
udziałem w Otwartej Stolarni?
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bardzo

być może

trudno  
powiedzieć

w niewielkim

wcale

n=182, P 15+

Pyt. W jakim stopniu był(a)byś zainteresowana/y udziałem  
w Klubie Przedsiębiorczości?

15-24 lata 25-44 lata 45-64 lata

16%
26%

38%
15%

19%

25%

18%

25%

13%

11%

18%13% 39%

12%13%

Klub Przedsiębiorczości 
jak założyć i skutecznie prowadzić firmę, spotkania  
z przedsiębiorcami, wymiana doświadczeń itp.

KLUB  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

pomysł wart 
rozważenia, 
szczególnie  

w młodszych grupach 
wiekowych
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bardzo

być może

trudno  
powiedzieć

w niewielkim

wcale

n=90, P 15+

Pyt. W jakim stopniu był(a)byś zainteresowana/y  
udziałem w Akademii Komputerowej?

15-24 lata 45-64 lata 65 lat i więcej

54%

23%
38%

23%

10%

13%

8%

21%

19% 13%

25%

15%
33%

6%

Akademia Komputerowa 
15-24 lata: programowanie, animacja, modelowanie 3D itp.
45 lat i więcej: nauka obsługi komputera, Internetu, dostęp  
do e-usług, komunikacja z rodziną online itp.

AKADEMIA  
KOMPUTEROWA

pomysł z dużym 
potencjałem, ale realizacja 

powinna uwzględniać 
specyficzne potrzeby różnych 

grup wiekowych 
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bardzo

być może

trudno  
powiedzieć

w niewielkim

wcale

n=124, P 15+

Pyt. W jakim stopniu był(a)byś zainteresowana/y  
udziałem w Dzikiej Pracowni/Dzikiej Pracowni Retro?

15-24 lata 25-44 lata 65 lat i więcej

21%
35%

13%

32%
19%

25%

11%
20%

6%

16%

13%

13%

21%
12%

44%

Dzika Pracownia/Dzika Pracownia Retro 
zajęcia łączące botanikę/przyrodę ze sztuką, kuchnią, 
kosmetologią itp.

DZIKA  
PRACOWNIA

pomysł z dużym 
potencjałem,  

zwłaszcza wśród  
kobiet 
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Pyt. W jakim stopniu był(a)byś zainteresowana/y 
udziałem w Klubie Kobiet?

n=166, P 15+

bardzo

być może
trudno  
powiedzieć

w niewielkim

wcale

25-44 lata 45-64 lata

25%
35%

16%

16%
13%

18% 11%

9%
34%

22%

Pyt. W jakim stopniu był(a)byś zainteresowana/y 
udziałem w Klubie Gier?

45-64 lata 65 lat i więcej

15%13%

23%
10%

15%

23%

31%

18%

15%

36%

n=74, P 15+

bardzo

być może

trudno  
powiedzieć

w niewielkim

wcale

„Klub Kobiet” 
spotkania integracyjne kobiet, rozwój 
osobisty, zawodowy, zdrowie i uroda, 
wsparcie psychologiczne itp.

„Klub Gier” 
spotkania przy grach planszowych, brydżu, 
szachach, grach logicznych itp.

pomysł pozytywnie 
przyjęty

UWAGA! Pytanie zadane ogólnie,  
bez podziału na płeć, stąd odsetek negatywnych 

odpowiedzi, głównie przez mężczyzn

pomysł odpowiedni 
raczej dla małej grupy 

odbiorców
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Pyt. W jakim stopniu był(a)byś zainteresowana/y  
udziałem w Klubie Młodych Mam?

n=105, P 15+

25-44 lata

15%
5%

15%

17%

48%

bardzo
być może
trudno  
powiedzieć

w niewielkim

wcale

„Klub Młodych Mam” 
spotkania integracyjne dla rodziców dzieci 0-3, zabawy 
rozwojowe dla dzieci, rozwój osobisty rodziców, wsparcie 
psychologiczne itp.

Pyt. W jakim stopniu był(a)byś zainteresowana/y 
udziałem w Świecie w Kadrze?

n=105, P 15+

bardzo

być może

trudno  
powiedzieć

w niewielkim

wcale

25-44 lata

31%

11%

21%

14%

22%

„Świat w Kadrze” 
zajęcia z tworzenia filmów/fotografii, obsługa sprzętu, 
nauka programów do obróbki materiału film/foto itp.

pomysł wart rozważenia  
w najmłodszej grupie wiekowej 
oraz wśród nastolatków (patrz: 
zainteresowania nastolatków)

mieszkańcy raczej oczekują 
wsparcia instytucjonalnego,  

w postaci żłobków i przedszkoli, 
aniżeli doraźnych działań
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Pyt. W jakim stopniu był(a)byś zainteresowana/y  
udziałem w "Jak zostać Youtuber'em"?

n=16, P 15+

Pyt. W jakim stopniu był(a)byś zainteresowana/y  
udziałem w Retro Akademii?

n=13, P 15+

15-24 lata

13%
6%

13%

25%

44%

65 lat i więcej

31%

31%

15%

15%

8%

bardzo

być może

trudno  
powiedzieć

w niewielkim

wcale

bardzo
być może
trudno  
powiedzieć

w niewielkim

wcale

„Jak zostać Youtuberem” 
nauka tworzenia vlogów: obróbka film/audio/foto itp. 

„Retro Akademia” 
spotkania seniorów, gimnastyka, zajęcia artystyczne, 
rozwijanie zainteresowań itp. 

pomysł raczej  
nie ma szans powodzenia

pomysł z potencjałem, ale 
wymaga dodatkowej wiedzy - 

mała grupa respondentów  
 = 13 osób
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Pyt. W jakim stopniu był(a)byś zainteresowana/y  
udziałem w Retro Podróżach?

n=13, P 15+

Pyt. W jakim stopniu był(a)byś zainteresowana/y  
udziałem w Retro Potańcówkach?

n=13, P 15+

65 lat i więcej

62%

15%

15%

8%

65 lat i więcej

31%

15%

8%

46%

"Retro Podróże”
wyjazdy dla seniorów: teatr, kino, zwiedzanie 
ciekawych miejsc itp.

bardzo

być może

trudno  
powiedzieć

wcale

bardzo

być może

trudno  
powiedzieć
w niewielkim

„Retro Potańcówki” 
cykliczne spotkania taneczne dla seniorów, nauka 
tańca itp. 

pomysł z potencjałem, ale 
wymaga dodatkowej wiedzy - 

mała grupa respondentów  
 = 13 osób

pomysł z potencjałem, ale 
wymaga dodatkowej wiedzy - 

mała grupa respondentów  
 = 13 osób



!34

Pyt. W jakim stopniu był(a)byś zainteresowana/y 
udziałem w Klubie Złotej Nitki?

n=77, P 15+

bardzo
być może
trudno  
powiedzieć

w niewielkim

wcale

15-24 lata 45-64 lata

10%12%
8%

19% 15%

12%19%

56%50%

„Klub Złotej Nitki” 
projektowanie i szycie ubrań, akcesoriów

UWAGA! Pytanie zadane ogólnie,  
bez podziału na płeć, stąd odsetek negatywnych 

odpowiedzi, głównie ze strony mężczyzn

pomysł mógłby się 
przyjąć, choć raczej  
w mniejszej grupie  

odbiorców
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MOJE WNIOSKI

Chętnie uczestniczylibyście w dużym wydarzeniu  
o regionalnym znaczeniu i unikalnej tematyce.  
Co więcej, sprzyjałoby ono integracji mieszkańców,  
o której często piszecie. Stąd pewnie też ciepłe przyjęcie  
pomysłu z utworzeniem w GCKSTiR Klubokawiarni,  
jako całorocznego miejsca spotkań.  
Daliście nam do myślenia! Serdeczne dzięki.

Pyt. Jakich wydarzeń kulturalno-sportowych szczególnie brakuje Ci w naszej gminie?  
A może masz pomysł na współpracę z GCKSTiR? Podziel się wszystkimi uwagami,  
o które nie zapytaliśmy w ankiecie.

WASZE PROPOZYCJE I UWAGI:

Według mnie brakuje wolontariatu polegającego na wzajemnej 
integracji młodych ludzi ,młodzieży z seniorami. Wiele dzieci nie ma 
dziadków i odwrotnie wiele seniorów nie ma wnuków więc byłaby 

to fantastyczna forma wzbogacenia wzajemnych relacji

Przede wszystkim brakuje spotkań mających na celu realną 
integrację mieszkańców gminy, angażujących ich społecznie  
i poszerzających świadomość lokalną i aktywność społeczną.

Spotkania 
integracyjne  

z mieszkańcami

[brakuje] oferty  
dla dzieci 

umozliwiajacych 
integracje i swobodna 

zabawe

świetnie robią w Kutnie Święto 
Róży - może coś podobnego u nas 

- show, wystawa, jarmark, 
foodfracki z różnościami ...., bez 

disco polo!
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DODATKOWE PROPOZYCJE I UWAGI:

(…) można organizować zloty aut 
zabytkowych oraz sportowych (…)

Kochacie ♥ stare auta,  
szybkie auta i motocykle. 

Centrum powinno "wyjść" z organizacją 
wydarzeń w większym zakresie do świetlic 

wiejskich, a nie skupiać się głównie na 
działalności w obiekcie w Dzierżąznej.

Chcecie więcej i działań  
w świetlicach i Waszych  
📌miejscowościach.

Lokalne wydarzenia  
w sołectwach  

w sezonie letnim

Zawody 
wędkarskie (…)

Teatr lub zorganizowane 
wyjazdy do teatru.

Do wędkowania 🎣  
warunki mamy 

doskonałe. Dlaczego 
tego nie wykorzystać?  

Marzą Wam się 
doskonałe balety, dramaty 
🎭szekspirowskie  

i spektakularne opery.  

[Brakuje] 
Spektakli 

teatralnych

[brakuje] Eventów 
motoryzacyjnych offroad,  

zlot klasyków/tunerów itp.

Wędkarstwo 
dla najmłodszych
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DODATKOWE PROPOZYCJE I UWAGI:

Show, koncerty 🎶 i dobra muzyka,  
choć niekoniecznie jest to… disco polo. 

koncerty cięższej muzyki 
(metal, rock)

[brakuje] koncertów muzyki 
poważnej

show (…) bez 
disco polo!

Interesują mnie 
koncerty plenerowe, 

ale bez udziału 
zespołów disco polo. 
Uważam te ostatnie 
za istną plagę imprez 

gminnych.

Może szachy 
rozwijałyby 

młodych ludzi

Ach! Niezwykłe ♞ szachy…  
Warto sprawdzić czy tu,  

w gminie, nie mamy czasem  
Beth Harmon albo nowego 

Bobby Fischera.

nauka gry w 
szachy dla 

najmłodszych?
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uzupełnienie na bieżąco info 
o planowanych wydarzeniach 

i tych odbytych

DODATKOWE PROPOZYCJE I UWAGI:

Warsztaty z 
astronomii w 
porozumieniu  

z PTMA

Chcecie sięgać 💫⭐ 
gwiazd… No, może  
nie dosłownie sięgać. 

Lodowisko
Trudno będzie zorganizować 

zimą ⛸ lodowisko.  
A już o takim jak pod 

Rockefeller Centre możemy 
tylko pomarzyć.  
Chociaż, kto wie,  

co przyniesie kolejna zima. 

Brakuje  
nowoczesnej biblioteki  

jak np. Sopoteka w Sopocie

Nowoczesna 📚 biblioteka  
to również marzenie naszych super 

dziewczyn - Edyty i Wioli. 

To prztyczek w mój… 🐽 nos? Róg? 
Muszę bardziej się starać, żeby 

wszystkie informacje trafiały  
do Was odpowiednio wcześnie. 
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Jaki jest to stopień niepełnosprawności członka rodziny?

3%

25%

33%

39%

lekki, umożliwiający w miarę swobodne poruszanie i/lub nawiązywanie kontaktów społecznych
średni, ale wciąż pozwalający na przemieszczanie się i/lub kontakt z otoczeniem
znaczny, istotnie utrudniający wyjście z domu i/lub kontakt z innymi osobami
inne (zespół Downa)

n=37, P 15+

1%

5%

5%
8%

81%

nie
tak, senior
tak, dziecko 15 lat i więcej
tak, dziecko 7-14 lat
tak, dziecko do 6 lat

n=195, P 15+

Czy w Twojej rodzinie jest osoba niepełnosprawna?

Jak widzicie, mamy w gminie sporo osób,  
którym będę chciał poświęcić szczególną uwagę.

  
Osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny czy opiekunowie  

to będzie moje oczko w głowie. 
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zajęcia wspomagające sprawność manualną  
(np. ceramika, sensoplastyka)

Klub Środowiskowy (integracja, wspólne spędzanie czasu,  
rozwijanie zainteresowań, poznawanie świata)

krótkie wyjazdy połączone ze zwiedzaniem,  
udziałem w ciekawych wydarzeniach itp.

wspierające rozwój zawodowy  
i możliwość podjęcia pracy zarobkowej

kurs komputerowy

gry i ćwiczenia usprawniające intelektualnie 2,7%

10,8%

10,8%

37,8%

48,6%

48,6%

n=37, P 15+

Pyt. Jakie zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami  
i dla ich opiekunów byłyby wartościowe?
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… czyli co robi  
lub chciałoby robić  

młode pokolenie  
w wolnym czasie
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17%

3%

17%

14%

8%

14%

4%

11%

8%
6%

25%

9%

12%

9%

4%

26%

4%9%

uczę się (do szkoły i nie tylko)

ćwiczę, biegam lub uprawiam inny sport

przeglądam Internet

spotykam się ze znajomymi
czytam książki, komiksy, czasopisma

oglądam filmy, seriale i inne programy
słucham muzyki

gram w gry

inne (śpię, buduję z Lego, chodzę do stajni itp.)

Pyt. Co najczęściej robisz w wolnym czasie?  
Wybierz jedną odpowiedź

n=59, nastolatki 11-14 lat

dziewczynki chłopcy

WOLNY CZAS  
NASTOLATKÓW 
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NASTOLATKI 
I HOBBY 

33%26%

67%74%

dziewczynki chłopcy

nie

TAK

Pyt. Czy masz jakieś hobby?

n=59, nastolatki 11-14 lat

Chłopcy i dziewczynki  
z naszej gminy mają 
fantastyczne pasje.  

I nie są to tylko  
deklaracje.  

Sprawdźcie dalej!
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CAŁKIEM SUBIEKTYWNY WYBÓR NAJCIEKAWSZYCH 
ZAINTERESOWAŃ NASTOLATKÓW:

skoki na deskorolce 
i hulajnodze

cosplay - niezwykle 
ciekawe zajęcie  
i mój faworyt!

dinozaury

pisanie książek

ptaki i inne 
zwierzęta

jeździectwo

makijaż 
artystyczny
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Pyt. Jakie masz hobby?

n=42, nastolatki 11-14 lat

dziewczynki chłopcy
SPORT jazda konna 6 (odpowiedzi)

piłka nożna 1 2
szachy 2 3

łyżwiarstwo 1
sporty ekstremalne (skoki na deskorolce, hulajnodze) 1

jazda na rowerze 1

karate 1

SZTUKA malowanie, rysowanie 5 2

grafika komputerowa 1 1

fotografia 2

cosplay 2

makijaż artystyczny 1

śpiew 1

gra na gitarze 1

taniec 1

anime 1

NAUKA nauka języków obcych 1

chemia, biologia 1
zoologia (ptaki i inne zwierzęta) 1

paleontologia (dinozaury) 1
LITERATURA czytanie książek 3 1

pisanie książek 2
WOLONTARIAT wolontariat w schronisku dla zwierząt 1

REKREACJA gry planszowe 1
budowanie z klocków Lego 1

kolekcjonerstwo (konie Schleich, karty Pokemon) 1 1
robótki ręczne 1

wędkarstwo 1

układanie puzzli 1

słuchanie muzyki 1

oglądanie seriali 1

motocykle 1
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Pyt. Czy chciałabyś/chciałbyś kręcić filmy, pisać scenariusze  
lub grać w filmach?

21%26%

21%17%
4%6%

38%
23%

17%
29%

dziewczynki chłopcy

nie

bardzo

n=59, nastolatki 11-14 lat

być może

niekoniecznie

trudno powiedzieć
Nastolatki chętnie 

spróbowałyby  
swoich sił  

przed kamerą,  
za kamerą i pisząc 

scenariusze.  
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Pyt. Czy chciałabyś/chciałbyś nauczyć się programów 
do tworzenia grafiki, obróbki fotografii?

4%
13% 8%

38%

13%

6%
46%

21%

29%23%

dziewczynki chłopcy

nie

bardzo

n=59, nastolatki 11-14 lat

być może

niekoniecznie
trudno powiedzieć

Grafika komputerowa, 
obróbka zdjęć, filmów, 

muzyki…  
Nastolatki myślą  

o swojej przyszłości.
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Pyt. Czy chciałabyś/chciałbyś projektować  
i budować roboty?

8%

37% 17%

26%

8%

50%

23%

17%14%

dziewczynki chłopcy

nie

bardzo

n=59, nastolatki 11-14 lat

być może

niekoniecznie

trudno powiedzieć

Chłopcy, ale i sporo 
dziewczynek chciałoby 

też konstruować roboty.  
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13%11%

8%9%

13%20%

17%

40%

50%

20%

dziewczynki chłopcy

nie

bardzo

n=59, nastolatki 11-14 lat

być może

niekoniecznie

trudno powiedzieć

Pyt. Czy chciałabyś/chciałbyś dowiedzieć się jak założyć  
i prowadzić własną firmę?

O czym nie  
wiedzą rodzice? 

Większość nastolatków 
chciałaby dowiedzieć się 

jak prowadzić własną 
firmę. 

Tymczasem, żaden rodzic 
nie wskazał zajęć z 

przedsiębiorczości jako 
tych, w których chętnie 
uczestniczyłoby jego/jej 

dziecko*.

*Pyt. W jakich zajęciach 
najchętniej uczestniczyłoby 

Twoje dziecko/dzieci? 

z przedsiębiorczości - 0% 
(n=75)
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17%
34% 8%

20%
21%

14% 25%

17%
29%

14%

dziewczynki chłopcy

nie

bardzo

n=59, nastolatki 11-14 lat

być może

niekoniecznie

trudno powiedzieć

Pyt. Czy chciałabyś/chciałbyś tworzyć gry, aplikacje, 
strony www etc.?

Programowanie 
zdecydowanie bardziej 
kręci chłopców. Co nie 

znaczy, że dziewczyny się 
tym zupełnie nie 

interesują.
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Pyt. Czy chciałabyś/chciałbyś nauczyć się ciekawego języka 
obcego, np. chińskiego, szwedzkiego, holenderskiego?

17%
9%

17%
23%

8%14%

17%
20%

42%34%

dziewczynki chłopcy

nie

bardzo

n=59, nastolatki 11-14 lat

być może

niekoniecznie

trudno powiedzieć
Angielski czy niemiecki 

nastolatkom 
spowszedniały.  

Co innego nauka 
tak egzotycznych  

języków jak chiński  
czy holenderski. 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Pyt. Czy chciałabyś/chciałbyś prowadzić doświadczenia  
i eksperymenty naukowe?

13%8%

21%22%

29%

6%

29%

19%

8%

44%

dziewczynki chłopcy

nie

bardzo

n=59, nastolatki 11-14 lat

być może

niekoniecznie

trudno powiedzieć

Przyznam, że mnie 
zaskoczyło.  
Dziewczynki  

chcą, jak Maria 
Skłodowska-Curie, 

prowadzić doświadczenia 
i eksperymenty  

naukowe.  
Świetnie! Najwyższa pora 

na kolejnego Nobla…
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Pyt. Czy chciałabyś/chciałbyś należeć do klubu przyrodniczego - 
obserwować i dowiadywać ciekawostek o zwierzętach i przyrodzie?

29%29%

17%23%

17%
17%

29%14%

8%
17%

dziewczynki chłopcy

nie

bardzo

n=59, nastolatki 11-14 lat

być może

niekoniecznie

trudno powiedzieć

Klub Przyrodniczy  
raczej jest dla pasjonatów. 

Ale i tych nie brakuje  
w młodszym pokoleniu.
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Pyt. Czy chciałabyś/chciałbyś pisać artykuły i redagować gazetę?

67%

29%

13%

29%

4%

17%

8%
14%

8%11%

dziewczynki chłopcy

nie

bardzo

n=59, nastolatki 11-14 lat

być może

niekoniecznie
trudno powiedzieć

Dziennikarstwo nie ma 
ostatnio… dobrej prasy. 

Nic dziwnego, 
że to zajęcie nie bardzo 

kręci naszą młodzież. 
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Ciuchy, torebki, buty, 
wybiegi. Haute Couture  

i pret-a-porter  
zdecydowanie bardziej 

podoba się  
dziewczynkom.

Pyt. Czy chciałabyś/chciałbyś projektować  
modę lub biżuterię?

67%

23%

21%

20%

4%

6%

4%

31%

4%
20%

dziewczynki chłopcy

nie

bardzo

n=59, nastolatki 11-14 lat

być może

niekoniecznie

trudno powiedzieć
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Rosanów

Biała

Dąbrówka

Grotniki

Łagiewniki

Szczawin

Słowik

Jedlicze 

Dzierżązna

Gieczno

Czaplinek

Ciosny

Podole

Maciejów

Kębliny

Emilia

Wola Branicka

Ustronie

Skotniki

Rogóźno

Besiekierz

pozostałe miejscowości (łącznie)*

mieszkańcy sąsiednich gmin

inna odpowiedź/brak odpowiedzi** 2,0%
7,5%

12,2%
1,6%
1,6%
1,6%

2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%

2,4%
2,4%

2,8%
3,1%

3,9%
4,3%

5,5%
6,3%

6,7%
7,1%

8,3%
9,1%

Ankietowani wg miejsca zamieszkania
n=254, P 11+

*pozostałe miejscowości łącznie: Józefów, Bądków, Brachowice, Lućmierz, Palestyna,  
Swoboda, Lorenki, Janów, Wypychów, Wołyń, Kolonia Głowa, Kotowice, Wola Rogozińska,  
Grabiszew, Samotnik, Smardzew 

*inna odpowiedź/brak odpowiedzi: Gmina Zgierz, wieś, ….
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5,1%

7,1%

16,9%

27,6%
13,8%

4,3%
2,0%

23,2% 11-14 lat
15-18 lat
19-24 lata
25-34 lat
35-44 lata
45-54 lata
55-64 lata
65 lat i więcej

uczę się /studiuję

podstawowe i zawodowe

średnie

wyższe 46,5%

19,3%

6,7%

27,6%

n=254, P 11+

Ankietowani wg wieku
n=254, P 11+

Ankietowani wg wykształcenia
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Ankietowanie wg płci

13,3%

38,1%

20,0%

8,6%

20,0%

nie mam
0-2 lata
3-6 lat
7-12 lat
13-18 lat

n=254, P 25+

n=105, P 25+

Posiadanie dzieci

69,3%

30,7%

mężczyzna (chłopiec)
kobieta (dziewczynka)
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Badanie przeprowadziłem w grudniu 2020 roku. Ze względu 
na sytuację epidemiczną, musiałem je ograniczyć tylko do 
ankiety online. 

Pytania zadałem osobom z różnych grup: 
• radnym Rady Gminy Zgierz i sołtysom z gminy Zgierz, 
• mieszkańcom 15+, 
• młodzieży szkolnej z klas 6-8 (11-14 lat), 
• kadrze pedagogicznej z 8 placówek edukacyjnych 

działających na terenie gminy, 
• pracownikom merytorycznym GCKSTiR w Dzierżąznej. 

W sumie wypełniliście 316 ankiet, co jest niezłym wynikiem, 
choć powiem Wam w zupełnej tajemnicy - liczyłem na nieco 
więcej. Może następnym razem. Zdaje się, że ankieta się 
spodobała:   

O BADANIU

Bardzo podoba mi się ankieta.  
Byłem w Dzierżąznej,  

na terenie GCKSTiR w sierpniu  
tego roku po długiej nieobecności  

i jestem zachwycony zmianami 
zewnętrznymi tego miejsca.  
Pozdrawiam serdecznie :)


