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1. WSTĘP 

Gmina Ciężkowice jest obecnie w okresie wdrażania kilku ważnych – z punktu widzenia 
przyszłości naszej wspólnoty samorządowej – projektów. Część z nich przyczyni się do 
poprawy jakości życia w Ciężkowicach, ale wszystkie one mają przede wszystkim ważną 
funkcję rozwojową i stanowić będą ważny impuls dla poprawy sytuacji społeczno-
ekonomicznej całej naszej gminy, jej mieszkańców i osób prowadzących tutaj działalność 
gospodarczą.  

Nie da się tych projektów i całej nowej ścieżki rozwoju, wdrażać bez zaangażowania 
mieszkańców Ciężkowic. Nie da się planować działań krótko- i średnioterminowych bez 
analizy potrzeb i oczekiwań mieszkańców w tej materii. To także dobry moment by włączyć 
mieszkańców Ciężkowic w szereg działań i lepiej przygotować ich do korzystania z 
dobrodziejstw projektów, które za kilka-, kilkanaście miesięcy będą na ukończeniu. 

Stąd w dniach od 16 października 2019 roku do 8 grudnia 2019 roku przeprowadzono 
badanie ankietowe, którego celem było zorientowanie co do oczekiwań mieszkańców w 
odniesieniu do podejmowanych działań rozwojowych, a także możliwych form współpracy 
samorządu Cieżkowic z mieszkańcami i zaangażowania ich w proces wdrażania tych ważnych 
dla całej gminy inwestycji.  

Łącznie zebrano 743 ankiety, przy czym 384 osoby (tj. 48,6%) wypełniło ankietę 
udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania. I tylko te wyniki są prezentowane w niniejszym 
raporcie. Biorąc pod uwagę liczbę obecnych mieszkańców Ciężkowic wynoszącą 11 232 
osoby można stwierdzić, że 6,61% mieszkańców zechciało włączyć się w tej formie w 
rozmowę o przyszłości gminy i próbowało wyrazić swoją opinię na ten temat. Tylko (albo aż) 
3,41% wypełniło całą ankietę dając wyraz swoim oczekiwaniom, potrzebom, pomysłom, 
przemyśleniom, a czasem także swoim rozczarowaniom. Liczba zebranych opinii, 
komentarzy, propozycji działań, deklaracji włączenia się jest ogromna i pokazuje, że dużą 
grupę mieszkańców gminy rzeczy związane z rozwojem Ciężkowic żywotnie interesują.  

Ankieta dała zarówno możliwość wstępnej oceny obecnej pozycji rozwojowej 
Ciężkowic, jak i pozwoliła na wskazanie społecznie oczekiwanych i akceptowalnych 
kierunków rozwoju, a także woli samych mieszkańców co do tempa dokonywanych zmian. 
Opinie i oceny wyrażone przez mieszkańców Ciężkowic staną się użytecznym materiałem 
zarówno do opracowania wstępnej koncepcji niezbędnych działań pozwalających na szersze 
włączenie zainteresowanych osób w przygotowanie do uruchomienia projektów, które są na 
razie w fazie realizacyjnej, jak i podejmowania innych działań prorozwojowych niezbędnych 
do przygotowania i wdrożenia przez ciężkowicki samorząd. 

Ankieta miała charakter anonimowy. Jednocześnie przyjęto założenie, iż z jednego IP 
komputera ankietę można wypełnić tylko jeden raz, co daje dużą szansę, iż zanotowane 
wypowiedzi nie pochodzą od tych samych osób. 

Poniżej zaprezentowano – w formie wykresów - uzyskane wyniki, a w przypadku pytań 
otwartych także część wypowiedzi mieszkańców zawartych w ankietach (wskazując te, które 
pojawiały się najczęściej). 

Wśród osób wypełniających więcej było kobiet (52,8%), niż mężczyzn (47,2%). 
Dominowały osoby w przedziale wiekowym 35 – 49 lat (44,3%) oraz trochę młodsze tj. w 
wieku 25 – 34 lat (28,6%). Następną w kolejności grupę stanowiły osoby w sile wieku tj. w 
przedziale 50 – 64 lat (18,3%) i młodzież w przedziale 15 – 24 lata (16,2%). Najmniej było 
osób starszych tj. w wieku 65 i więcej (zaledwie 3,1%), ale tutaj prawdopodobnie o wyniku 
przesądził kanał dystrybucji ankiety i jej wyłącznie internetowa formuła wypełniania. 
Jednocześnie zdecydowana większość wypełniających deklarowała posiadanie wyższego 
wykształcenia (aż 55%). Może to oznaczać, iż chcąc dotrzeć do jeszcze szerszego grona 
mieszkańców należy korzystać z bardziej tradycyjnych form ankietowania (np. tradycyjnej 
ankiety „papierowej”). 
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Wykres 1. Wiek i wykształcenie osób biorących udział w badaniu 

  

Jednocześnie zdecydowana większość (47,9%) osób wypełniających ankietę deklarowała się 
jako osoby czynne zawodowo. 

Wykres 2. Sytuacja zawodowa uczestników ankiety 

  

Wśród wypełniających ankietę 43,6% stanowili mieszkańcy miasta Ciężkowice, zaś 48,4% 
mieszkańcy obszarów wiejskich gminy Ciężkowice, natomiast 8% wypełniających deklarowało się 
jako mieszkańcy innych gmin niż Ciężkowice. 

Wykres 3. Miejsce zamieszkania uczestników ankiety 
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2. ANALIZA WYNIKÓW ANKIET 

Pierwsze z pytań dotyczyło oceny wybranych dziedzin życia w gminie Ciężkowice, które 
sprawiają, iż jest ona atrakcyjnym - lub wręcz przeciwnie – miejscem do życia. Analizowano 
takie aspekty jak: 

▪ możliwość znalezienia zatrudnienia na terenie gminy; 
▪ warunki do prowadzenia działalności gospodarczej; 
▪ warunki do zamieszkania; 
▪ bezpieczeństwo mieszkańców; 
▪ udział mieszkańców w życiu publicznym; 
▪ stan dróg i chodników; 
▪ dostępność i jakość działania pomocy społecznej; 
▪ dostępność przedszkoli; 
▪ jakość kształcenia w szkołach podstawowych; 
▪ dostępność podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; 
▪ dostępność stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych; 
▪ atrakcje turystyczne/obsługa turystów; 
▪ warunki dla rekreacji i uprawiania sportów amatorskich; 
▪ dostępność transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy, busy, kolej); 
▪ dostępność sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 
▪ jakość powietrza; 
▪ aktywność społeczna mieszkańców; 
▪ relacje międzyludzkie w ramach wspólnoty samorządowej. 

Ocen dokonywano z wykorzystaniem 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało najgorzej, 
zaś 5 najlepiej.  

Osoby wypełniające ankietę najwyżej (największa liczba wskazań „najlepiej” [5] i 
„prawie najlepiej” [4]) oceniły dostępność przedszkoli, szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
mieszkańców, a także – co zadziwiające – jakość powietrza, na kolejnych pozycjach znalazły 
się w kolejności: jakość kształcenia w szkołach podstawowych, warunki do zamieszkania, 
dostępność transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy, busy, kolej), atrakcje 
turystyczne/obsługa turystów. Z kolei najgorzej (suma wskazań „najgorzej” [1] i „źle” [2]) 
ankietowani ocenili możliwość znalezienia zatrudnienia na terenie gminy, dostępność 
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, warunki do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Nieco lepiej, ale dalej na niskim poziomie, oceniono dostępność podstawowej i 
specjalistycznej opieki zdrowotnej, relacje międzyludzkie w ramach wspólnoty samorządowej 
oraz aktywność społeczną mieszkańców. 

Szczegółowe zestawienie wszystkich ocen prezentuje poniższe zestawienie. 
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Wykres 4. Ocena poszczególne dziedziny życia w gminie Ciężkowice 

 

Kolejne pytanie dotyczyło oceny obecnej sytuacji gminy Ciężkowice i dostrzegania, 
bądź niedostrzegania zmian, które wynikają z podejmowanych przez samorząd działań i 
realizowanych projektów oraz subiektywnej oceny na ile te zmiany oddziałują pozytywnie na 
jakość życia w gminie Cieżkowice. Najwięcej spośród odpowiadających (37%) dostrzega 
pozytywne zmiany zachodzące w Cieżkowicach, ale jednoczenie nie uznaje, żeby ich efekty w 
sposób bezpośredni dotyczyły jego samego, wpływały na lepsze warunki do życia czy na 
poprawę jego sytuacji ekonomicznej. Znaczący procent (31,5%) odpowiadających widzi 
pozytywne zmiany i zauważa, że w większym lub mniejszym stopniu, wpływają na poprawę 
warunków życia, czynią je prostszym, atrakcyjniejszym. Można się spodziewać, iż ta grupa 
ankietowanych bardzo mocno wiąże swoją przyszłość z Ciężkowicami dostrzegając tu swoją 
szansę na atrakcyjne miejsce pracy i zamieszkania. Z kolei 26,6% badanych nie zauważa 



Polityka rozwojowa Gminy Ciężkowice – podsumowanie konsultacji społecznych  

S t r o n a |7 

żadnych pozytywnych przemian, które w jakikolwiek sposób przekładałyby się na poprawę 
poziomu życia w Cieżkowicach. Jeszcze dalej idzie 4,9% badanych, którzy wręcz twierdzą, iż 
dokonujące się zmiany pogarszają jakość życia na terenie gminy. Oczywiście zarówno w 
odpowiedziach pozytywnych, jak i negatywnych, nie można mieć pewności, że dokonywana 
ocena dotyczy wyłącznie aktywności samorządu Ciężkowic, a nie jest oceną szerszych 
przemian zachodzących w kraju. 

Wykres 5. Ocenia obecnej sytuacji w gminie Ciężkowice 

 

Kolejne pytanie dotyczyło oczekiwanego tempa zmian w Ciężkowicach. Nie było to 
pytanie oceniające dzisiejsze decyzje rozwojowe i ich kierunki, a raczej pytanie o społeczne 
przyzwolenie i oczekiwanie zdynamizowania lub spowolnienia tempa zmian społeczno-
gospodarczych. Udzielone odpowiedzi wskazują jednoznacznie, iż mieszkańcy Ciężkowic 
bardzo zdecydowanie oczekują nowych impulsów rozwojowych, są gotowi i oczekują 
dokonania kolejnego kroku na drodze rozwoju – nie przesądzając na tym etapie jeszcze o 
kierunku tych zmian. Aż 82,9% odpowiadających stwierdziło, iż oczekuje, że zmiany w 
Ciężkowicach powinny dokonywać się dynamiczniej i być jeszcze bardziej zdecydowanie – co 
jest dużym społecznym przyzwoleniem na poszukiwanie zupełnie nowych kierunków rozwoju 
miasta i gminy. 

Wykres 6. Społecznie oczekiwane tempo zmian społeczno-gospodarczych w Ciężkowicach 

 

Kolejne z pytań dotyczyło oceny wpływu najważniejszych obecnie realizowanych (bądź 
zrealizowanych w ostatnim okresie) projektów na rozwój Gminy Ciężkowice. Pośrednio 
pytanie dotyczyło też społecznej wiedzy na temat projektów wdrażanych przez gminę, a w 
konsekwencji także znalezienia odpowiednich kanałów komunikacyjnych z mieszkańcami, 
które pozwalałyby na maksymalnie szerokie informowanie o podejmowanych przez samorząd 
działaniach.  

Projektem, który w skali gminy uznawany jest za ten, który ma największy wpływ na 
rozwój gminy jest rozpoczęta jesienią 2019 roku budowa Parku Zdrojowego w Ciężkowicach 
– projekt najgłośniej upubliczniany, o którym mówi się od dawna i który faktycznie ma 
największy potencjał szerokiego społeczno-ekonomicznego odziaływania – tworzenia nowej 
oferty, generowania nowych miejsc pracy, stwarzania warunków do rozwijania wokół niego 
działalności gospodarczej. Drugim z projektów o równie dużym potencjale (w opinii 
ankietowanych) jest – ciągle jeszcze unikatowy w skali Polski – projekt budowy ścieżki w 
koronach drzew na terenie kompleksu leśnego na Rakutowej. Trzeci w kolejności „projekt” to 
suma podejmowanych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa przy drogach 
wojewódzkich i powiatowych (budowa chodników) – oznacza, to że mieszkańcy cały czas 
przykładają ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa (co zresztą znajduje potwierdzenie 
także w kolejnych wskazaniach). W dalszej kolejności lokują się takie projekty jak: 
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▪ Zagospodarowanie turystyczne Gminy Ciężkowice (szlaki rowerowe, wioski 
rowerowe, wiaty, oznakowanie); 

▪ Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i odtwarzanie naturalnego koryta 
Białej Tarnowskiej; 

▪ Budowa Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrodniczym.  

Wykres 7. Ocena wpływu poszczególnych projektów na rozwój Gminy Ciężkowice 

 

 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż projekty budowy Parku Zdrojowego, ścieżki w 
koronach drzew i siedziby Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej to suma trzech 
projektów, które w ogromnej mierze są ze sobą powiązane i tworzą jedną logiczną całość.  

Trochę dziwi niska ocena postrzegania projektów społecznych na kompleksowy rozwój 
Cieżkowic takich jak: poprawa dostępności opieki przedszkolnej, poprawa jakości edukacji, 
uruchomienie dziennych punktów pobytu dla osób starszych, a także projektów 
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ekologicznych, w tym: projektów związanych z poprawą gospodarki wodno-ściekowej oraz 
projektów związanych z poprawą jakości powietrza i poprawą efektywności energetycznej. O 
ile w pierwszym przypadku być może zauważają te projekty i ich wpływ na jakość życia i 
szanse rozwojowe gminy wyłącznie osoby, których one bezpośrednio dotyczą (np. rodzice 
dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół oraz osoby starsze i ich opiekunowie), o tyle w 
przypadku projektów ekologicznych wytłumaczenie nie jest już takie oczywiste, szczególnie w 
przypadku gminy, która chce się rozwijać w kierunku turystycznym i zgłasza ambicje 
uzdrowiskowe. Za najmniej rozwojowe uznano niedawno zakończony projekt budowy 
parkingów Park & Ride na terenie Gminy (przy stacji kolejowej Bogoniowice-Ciężkowice oraz 
przy kościele w Ciężkowicach). Wydaje się, iż mieszkańcy postrzegają projekty z zakresu 
gospodarki komunalnej (parkingi, transport, gospodarką wodno-ściekową) za działania, które 
wynikają z ustawowych obowiązków gminy i nie dostrzegają ich prorozwojowego charakteru. 
Być może także o projektach „nieoczywistych” takich jak Park Zdrojowy czy ścieżka w 
koronach drzew dużo więcej się mówi, zaś projekty z grupy działań „podstawowych” po 
prostu powinny być realizowane i w tym znaczeniu są niedostrzegane przez mieszkańców. 

Kolejne pytanie dotyczyło tego kto – w powszechnej świadomości mieszkańców gminy 
– w największym stopniu skorzysta z realizowanych projektów, innymi słowy kto może 
(powinien) stać się ostatecznym beneficjentem działań inwestycyjnych realizowanych przez 
samorząd Ciężkowic. Szczególnie jeżeli mówimy o projektach związanych z szeroko 
rozumianym zagospodarowaniem turystycznym (park zdrojowy, ścieżka w koronach drzew, 
rozwój szlaków turystycznych, ale też Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej ze swoją 
bogatą i zróżnicowaną ofertą). Nadrzędna ideą tych projektów było to, aby gmina Ciężkowice 
przygotowała publiczną infrastrukturę, która po oddaniu jej do użytku sprzyjać będzie 
generowaniu różnorodnej aktywności mieszkańców gminy – a to poprzez stwarzanie 
bezpośrednio lub pośrednio nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, a to poprzez możliwości 
rozwijania nowych firm (gastronomicznych, hotelarskich, związanych z turystyką i rekreacją, 
handlem, czy różnego rodzaju usługami związanymi z rozbudowywanym profilem gminy), aż 
po lokalnych rolników i producentów żywności, którzy skorzystają na zwiększonym ruchu 
turystycznym.  

W pytaniu tym można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi tj. wskazać kilka grup, 
stąd wyniki nie sumują się do 100%. W powszechnej świadomości grupą, która najbardziej 
skorzysta na inwestycjach realizowanych przez gminę są obecni przedsiębiorcy. Kolejną 
wskazaną grupą są ludzie młodzi, którzy otrzymają dzięki realizowanym projektom atrakcyjną 
ofertę pracy. To ważne, bo oznacza, iż mieszkańcy Ciężkowic dostrzegają we wdrażanych 
projektach szanse na poprawę sytuacji i warunków życia na terenie gminy na tyle, iż 
inwestycje te przynajmniej w części będą w stanie powstrzymać zjawisko migracji młodych 
ludzi z terenu gminy dzięki stworzeniu im na miejscu atrakcyjnych miejsc pracy, a także 
zacznie ściągać młodych ludzi z gmin okolicznych. Realizowane projekty w połączeniu z 
innymi działaniami (np. związanymi z wychowanym przedszkolnym, czy dobrej jakości 
edukacją dla ich dzieci) pozwolą stworzyć na miejscu w Cieżkowicach na tyle atrakcyjne 
warunki życia, iż młode pokolenie ciężkowiczan będzie chciało wiązać swoją przyszłość z 
miejscem swojego urodzenia. Kolejną wskazaną grupą, która winna odnieść korzyści z 
realizowanych projektów są obecni i potencjalni właściciele gospodarstw agroturystycznych. 
W dalszej kolejności wymienia się mieszkańców gminy poszukujących atrakcyjnych miejsc 
pracy oraz osoby, które w realizowanych inwestycjach publicznych dostrzegą swoją szansę 
na aktywność własną, która wyrazi się założeniem własnej firmy. Zatem po raz kolejny 
inwestycje gminne postrzegane są przez pryzmat stwarzania szansy na poprawę warunków i 
jakości życia dla mieszkańców gminy Ciężkowice.  
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Wykres 8. Kto w największym stopniu skorzysta z projektów realizowanych przez Gminę 

 

Kolejne pytanie miało charakter otwarty i dotyczyło wskazania maksymalnie trzech 
inwestycji, które zdaniem ankietowanych powinny zostać zrealizowane, aby poprawić jakość 
życia na terenie Gminy. Katalog odpowiedzi był bardzo szeroki i liczył blisko 600 odpowiedzi. 
Część z nich – co oczywiste – powtarzała się. Poniżej zaprezentowano te typy 
działań/projektów, które powtarzały się najczęściej i można postawić tezę, iż są emanacją 
potrzeb większej grupy mieszkańców gminy Ciężkowice: 

▪ bardzo mocno wybrzmiewa kwestia estetyzacji i ożywienia ciężkowickiego Rynku. 
Pojawiają się tutaj zarówno kwestie zależne od gminy – wyprowadzenie funkcji 
parkingowej z rynku, ożywienie go poprzez organizację większej liczby imprez na 
rynku, stworzenie przyjaznej przestrzeni spotkań poprzez nasadzenia i elementy 
małej architektury (ławki), jak i działania po części zależne od gminy w postaci 
udostępnienia części pomieszczeń Ratusza dla funkcji gastronomicznej (restauracja, 
kawiarnia – co ważne także z ogródkami na zewnątrz). Ankietowani zwracają także 
uwagę na potrzebę porządkowania elewacji budynków, ale co ważne nie pojawia się 
tutaj postulat finansowania tego zadnia przez gminę, ale współpracy z właścicielami 
i najemcami budynków i wspólnego wypracowania zasad estetyzacji – dotyczy to w 
równej mierze elewacji budynków, co problemu porządkowania chaosu 
reklamowego. Zauważono także potrzebę porządkowania handlu straganowego na 
obszarze rynku poprzez stworzenie estetycznych stanowisk dla osób handlujących, 
w pobliżu rynku, ale poza jego bezpośrednim obszarem. Oczywiście część 
postulatów siłą rzeczy nie jest kierowana do gminy i nie jest od niej zależna – w tym 
m.in. oczekiwanie większej liczby kawiarni i restauracji w przestrzeni Rynku, ale jest 
emanacją społecznych potrzeb co do oczekiwanej funkcji Rynku, jako miejsca 
spotkań, życia towarzyskiego, ale także swego rodzaju wizytówki Ciężkowic; 

▪ równie mocno sygnalizowana jest potrzeba rozbudowy infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej. W części jest ona adresowana bezpośrednio do gminy – bardzo często 
powtarzana jest potrzeba budowy wielofunkcyjnego boiska wraz z zapleczem, czy 
systemowa rozbudowa ścieżek rowerowych, a także siłowni na wolnym powietrzu. 
Mieszkańcy sygnalizują potrzebę budowy i uruchomienia basenu (czy to jako obiektu 
całorocznego, czy sezonowego jak przywoływany w ankietach kompleks „Na 
Zapopradziu” w Muszynie). Wydaje się, że w dzisiejszej sytuacji inwestycja taka nie 
jest możliwa do udźwignięcia przez samorząd, ale może być jednym z elementów 
partnerstwa publiczno-prywatnego jako kontynuacja projektów związanych z 
rozwojem turystyki i rekreacji po uruchomieniu Parku Zdrojowego; 

▪ sporo miejsca w ankietach osoby wypełniające poświęciły stwarzaniu przez gminę 
warunków do rozwoju przedsiębiorczości, zarówno poprzez wsparcie doradczo-



Polityka rozwojowa Gminy Ciężkowice – podsumowanie konsultacji społecznych  

S t r o n a |11 

informacyjne dla nowych przedsiębiorców, jak i promocję gospodarczą i informację 
o obecnych działaniach gminy, tak aby docierać z informacjami o możliwościach 
inwestycyjnych wokół realizowanych publicznych projektów do potencjalnych 
inwestorów, także spoza gminy, aż po postulaty tworzenia stref ekonomicznych czy 
gospodarczych, co jest całkiem racjonalnym postulatem w przypadku tworzenia 
strefy gospodarczej o jasno określonej funkcji np. rekreacyjno-uzdrowiskowej wokół 
zainwestowanego przez gminę obszaru Parku Zdrojowego; 

▪ pojawiają się także postulaty budowy systemu wypożyczalni rowerów czy meleksów 
jako sposobu transportu wewnątrzgminnego, także dla turystów odwiedzających 
Ciężkowice. O ile gmina może myśleć o publicznej wypożyczalni rowerów o tyle 
meleksy lub rowery elektryczne czy coraz modniejsze ostatnio elektryczne hulajnogi 
mogą być jednym z wielu pomysłów na lokalny biznes w momencie zwiększonego 
napływu turystów po uruchomieniu pierwszych publicznych inwestycji związanych 
np. z uruchomieniem Parku Zdrojowego; 

▪ mocno obecne są w propozycjach osób wypełniających ankiety projekty związane z 
poprawą stanu dróg, a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa – budowy 
chodników, oświetlenia ulicznego, progów zwalniających (szczególnie przy 
szkołach), czy montażu luster na newralgicznych skrzyżowaniach; 

▪ sporo uwagi ankietowani poświecili sprawie jakości powietrza i potrzebie tworzenia 
programów dopłat do wymiany kotłów, wsparcia instalowania OZE na budynkach 
prywatnych, ale także podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców i 
przedsiębiorców oraz wspólnej odpowiedzialności za jakość powietrza na terenie 
gminy. Warto także odnotować, iż pojawiają się oczekiwania instalacji na terenie 
gminy punktów ładowania samochodów elektrycznych (warto pamiętać, że 
instalacja taka jest dziś gotowa do uruchomienia w razie potrzeby na niedawno 
oddanym do użytku parkingu P&R przy stacji kolejowej Ciężkowice-Bogoniowice); 

▪ ciągle obecne w głosach mieszkańców są projekty związane z porządkowaniem 
gospodarki wodno-ściekowej; 

▪ w kilku wypowiedziach pojawią się oczekiwanie uruchomienia kina – taką 
funkcjonalność będzie miała planowana sala widowiskowa w powstającym 
Małopolskim Centrum Edukacji Ekologicznej; 

▪ w kilku wypowiedziach pojawia się oczekiwanie aktywniejszej roli gminy w kwestii 
budownictwa mieszkaniowego – w tym zarówno budowy mieszkań komunalnych i 
socjalnych, jak i wskazania terenów pod budownictwo mieszkaniowe; 

▪ pojawiają się głosy dotyczące potrzeby uporządkowania planowania przestrzennego 
na terenie gminy; 

▪ ciekawym głosem jest zwrócenie uwagi na większą dbałość o już zrealizowane 
projekty – utrzymywanie ich w należytym stanie oraz organizowanie serii wydarzeń 
z uwzględnieniem tej infrastruktury; 

▪ wreszcie pojawiają się także nieliczne, ale ważne, głosy związane z potrzebą 
rozwoju instytucjonalnego samych struktur samorządowych (kształcenie 
pracowników, poprawa działalności urzędu, lepsza komunikacja z mieszkańcami). 

Ostatnie pytania w ankiecie dotyczyły społecznie oczekiwanych działań związanych z 
tym, aby lepiej informować mieszkańców o nadchodzących zmianach i włączać ich do 
współpracy. Zdecydowanie najwięcej odpowiedzi wskazywało na potrzebę poprawy polityki 
informacyjnej poprzez stronę internetową gminy (59,6% wskazań), ale także organizowania 
spotkań informacyjnych dla mieszkańców (34,9%) – także w przypadku tego pytania można 
było udzielać więcej niż jednej odpowiedzi, więc i tutaj uzyskane odpowiedzi nie sumują się 
do 100%. Cześć mieszkańców oczekuje także utworzenia w gminie punktu informacji o 
podejmowanych działaniach inwestycyjnych (17,5% wskazań) oraz organizowania 
warsztatów dla różnych grup mieszkańców (13,9%). 
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Wykres 9. Jakie działania należy podejmować, by lepiej informować mieszkańców o 

nadchodzących zmianach i włączać ich do współpracy 

 

Wśród innych propozycji i kanałów komunikacji ankietowani zwracają uwagę na to, iż 
powinno się zdecydowanie zwiększać wykorzystanie Internetu, w tym mediów 
społecznościowych (w szczególności Facebooka). Bardzo mocno wybrzmiewa także 
oczekiwanie bieżącego zamieszczania informacji na portalu „Pogórze24” – widać, iż jest to 
najczęściej czytany portal pośród lokalnych mediów internetowych. W tej części istotnym 
wskazaniem jest zgłoszone oczekiwanie „odświeżenia” i unowocześnienia gminnej strony 
internatowej. 

Odpowiadający zwracali także uwagę, na potrzebę zamieszczania części informacji ze 
stosownym wyprzedzeniem (np. 14 dni przed jakimś wydarzeniem, tak aby dało się 
zaplanować w nim swój udział), a także aby sposoby komunikacji dostosowywać do trybu 
pracy części mieszkańców gminy, którzy do domów wracają np. tylko na weekendy. Ciągle 
jeszcze sporo osób oczekuje bardziej tradycyjnych form docierania (ulotki, plakaty, banery, 
informacja ustna, informacja w czasie imprez i wydarzeń gminnych). Pojawia się także 
oczekiwanie stworzenia stałego punktu informacyjnego, gdzie mieszkaniec będzie mógł 
zasięgnąć informacji o realizowanych projektach, postępie w ich realizacji, a w okresie 
przejścia do fazy uruchomienia danej inwestycji punkt taki byłby pomocny przy poszukiwaniu 
personelu dla uruchamianych inwestycji. 

Ankietowani zwracają także uwagę na potrzebę prostoty przekazu (np. stosowanie 
czytelnych infografik w miejsce rozbudowanych tekstów). Oczekują także dynamicznej 
informacji np. o realizowanych projektach w formie reportaży z placu budowy, czy w miarę 
często aktualizowanych galerii zdjęciowych, które będą miały walor ukazywania postępu 
prac.  

Ostatnim elementem ankiety było pytanie o chęć i potrzebę osobistego włączenia się w 
działania podejmowane przez Gminę w związku z realizowanymi inwestycjami. Aż 63,5% 
odpowiadających stwierdza, iż „zdecydowanie chce” lub „raczej chce” włączyć się w różne 
działania podejmowane przez gminę. To bardzo duży odsetek i ogromny potencjał ludzi 
zainteresowanych rozwijaniem idei, które dziś są wdrażane samodzielnie przez Urząd Gminy i 
jego pracowników. Warto ten potencjał wykorzystać i włączyć zarówno w sam proces 
informowania o projektach, ich skali i możliwościach jakie ze sobą niosą, ale także już dziś 
pracować z tymi osobami nad różnymi formami wykorzystania i rozwijania oferty, która 
będzie generowana poprzez rozbudowywaną przez gminę infrastrukturę. Raczej nie chce się 
angażować 29,3% odpowiadających (co nie jest jeszcze równoznaczne, że nie dopuszczają 
oni incydentalnego zainteresowania), zaś zaledwie 7,2% deklaruje, iż zdecydowanie odrzuca 
możliwość jakiegokolwiek włączenia w działania podejmowane i wdrażane przez gminę.  
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Wykres 10. Deklarowana chęć włączenia się w działania podejmowane przez Gminę w 

związku z realizowanymi inwestycjami 
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Ankietę i jej wyniki opracowała firma: 

 
ProRegio Consulting, ul. Śliwkowa 14/3, biuro@proregio.pl 

Barbara Łączna: +48 695 600 690; Grzegorz Godziek +48 601 961 499 

 

 

 

W badaniu wykorzystano oprogramowanie do badań i konsultacji społecznych dostarczone 
przez firmę: 

 
Omikron, ul. Mehoffera 66c lok.9, 03-131 Warszawa, info@omikronbadania.pl 

Badania i ewaluacja: + 48 506 328 948, Kwestie organizacyjne i informatyczne: + 48 500 139 818 
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