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Wizyt ankiety

633

349

0

284

55.1 %

Ilość wizyt

Gotowe odpowiedzi

Niedokończone
odpowiedzi

Tylko pokazano

Ogólny sukces

Historia odwiedzin (14. 08. 2020 - 19. 09. 2020)

Ilość wizyt (633)

Gotowe odpowiedzi (349)

Liczba odwiedzin

Tylko pokazano (44.9 %)

Źródła odwiedzin

Bezpośredni link (100 %)

Czas wypełnieniu ankiety

1-2 min. (1.1 %)

Niekompletne (0 %)

2-5 min. (16.6 %)

Zakończone (55.1 %)

5-10 min. (50.1 %)
10-30 min. (29.8 %)
30-60 min. (2.0 %)
>60 min. (0.3 %)
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Wyniki
1. SPOŁECZEŃSTWO
Matryca, wybór opcji, odpowiedziano 349x, brak odpowiedzi 0x
Nie dotyczy /nie
mam zdania

1

2

3

4

5

Aktywność mieszkańców na rzecz Gminy?

30 (8.6 %)

47 (13.5 %) 91 (26.1 %) 115 (33.0 %) 44 (12.6 %)

22 (6.3 %)

Skuteczność działania pomocy społecznej?

81 (23.2 %)

48 (13.8 %) 68 (19.5 %)

82 (23.5 %)

49 (14.0 %)

21 (6.0 %)

Dostęp do opieki medycznej?

14 (4.0 %)

76 (21.8 %) 85 (24.4 %)

92 (26.4 %)

59 (16.9 %)

23 (6.6 %)

Wsparcie osób starszych oferowane przez
Gminę (DPS, Klub Seniora)?

70 (20.1 %)

30 (8.6 %)

43 (12.3 %)

73 (20.9 %)

80 (22.9 %) 53 (15.2 %)

Wsparcie osób niesamodzielnych?

124 (35.5 %)

35 (10.0 %) 56 (16.0 %)

69 (19.8 %)

49 (14.0 %)

16 (4.6 %)

Zadowolenie z usług świadczonych przez Urząd
Gminy?

40 (11.5 %)

47 (13.5 %) 69 (19.8 %)

86 (24.6 %)

78 (22.3 %)

29 (8.3 %)

Bezpieczeństwo publiczne na terenie Gminy?

12 (3.4 %)

73 (20.9 %) 79 (22.6 %)

97 (27.8 %)

69 (19.8 %)

19 (5.4 %)

Funkcjonalność budynków administracji
publicznej?

38 (10.9 %)

35 (10.0 %) 80 (22.9 %) 111 (31.8 %) 66 (18.9 %)

19 (5.4 %)

2. GOSPODARKA
Matryca, wybór opcji, odpowiedziano 349x, brak odpowiedzi 0x
Nie dotyczy /nie
mam zdania

1

2

3

4

5

Atrakcyjność inwestycyjną obszaru Gminy?

21 (6.0 %)

65 (18.6 %)

74 (21.2 %) 108 (30.9 %)

64 (18.3 %)

17 (4.9 %)

Możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie
Gminy?

31 (8.9 %)

94 (26.9 %)

92 (26.4 %)

90 (25.8 %)

37 (10.6 %)

5 (1.4 %)

Warunki prowadzenia i rozwijania działalności
gospodarczej na terenie Gminy?

58 (16.6 %)

73 (20.9 %)

94 (26.9 %)

89 (25.5 %)

30 (8.6 %)

5 (1.4 %)

Funkcjonowanie transportu zbiorowego na
terenie Gminy?

41 (11.7 %)

144 (41.3 %) 81 (23.2 %)

58 (16.6 %)

18 (5.2 %)

7 (2.0 %)

Połączenia komunikacyjne z innymi gminami i
miastami?

42 (12.0 %)

153 (43.8 %) 78 (22.3 %)

48 (13.8 %)

23 (6.6 %)

5 (1.4 %)
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Dostępność usług na terenie Gminy (np.
sklepy, banki, apteki) ?
Działalność rolniczą w Gminie?
Konkurencyjność gminy jako miejsca
zamieszkania i lokalizacji inwestycji?

4 (1.1 %)

8 (2.3 %)

30 (8.6 %)

68 (19.5 %)

121 (34.7 %)

118
(33.8 %)

111 (31.8 %)

28 (8.0 %)

42 (12.0 %)

95 (27.2 %)

53 (15.2 %)

20 (5.7 %)

33 (9.5 %)

89 (25.5 %)

96 (27.5 %)

81 (23.2 %)

39 (11.2 %)

11 (3.2 %)

3. ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ
Matryca, wybór opcji, odpowiedziano 349x, brak odpowiedzi 0x
Nie dotyczy
/nie mam
zdania

1

2

3

4

5

Estetykę Gminy?

9 (2.6 %)

59 (16.9 %)

95 (27.2 %)

124
(35.5 %)

50 (14.3 %)

12 (3.4 %)

Jakość powietrza w Gminie?

7 (2.0 %)

27 (7.7 %)

56 (16.0 %)

80 (22.9 %)

123
(35.2 %)

56 (16.0 %)

Ofertę gminy w działaniach wspierających
ochronę środowiska?

57 (16.3 %)

43 (12.3 %)

80 (22.9 %)

107
(30.7 %)

49 (14.0 %)

13 (3.7 %)

Czystość wód powierzchniowych i terenów
przylegających?

18 (5.2 %)

58 (16.6 %)

64 (18.3 %)

90 (25.8 %)

93 (26.6 %)

26 (7.4 %)

Infrastrukturę melioracji szczegółowej (rowy,
sieć drenarska, przepusty itp.)?

56 (16.0 %)

134 (38.4 %)

70 (20.1 %)

67 (19.2 %)

20 (5.7 %)

2 (0.6 %)

Czystość terenów zieleni (lasów, parków)?

5 (1.4 %)

74 (21.2 %)

85 (24.4 %)

94 (26.9 %)

75 (21.5 %)

16 (4.6 %)

Świadomość ekologiczną mieszkańców?

18 (5.2 %)

110 (31.5 %) 125 (35.8 %)

69 (19.8 %)

24 (6.9 %)

3 (0.9 %)

System odbioru odpadów na terenie Gminy?

20 (5.7 %)

95 (27.2 %)

69 (19.8 %)

68 (19.5 %)

72 (20.6 %)

25 (7.2 %)

Efektywność zagospodarowania przestrzeni w
Gminie (czy tereny są wykorzystywane
optymalnie)?

27 (7.7 %)

66 (18.9 %)

99 (28.4 %)

109
(31.2 %)

36 (10.3 %)

12 (3.4 %)

Walory środowiska przyrodniczego w Gminie?

27 (7.7 %)

13 (3.7 %)

30 (8.6 %)

57 (16.3 %)

98 (28.1 %)

124
(35.5 %)

Odnawialne źródła energii na terenie Gminy?

63 (18.1 %)

89 (25.5 %)

84 (24.1 %)

78 (22.3 %)

24 (6.9 %)

11 (3.2 %)
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4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Matryca, wybór opcji, odpowiedziano 349x, brak odpowiedzi 0x
Nie dotyczy /nie
mam zdania

1

2

3

4

5

Stan dróg w Gminie?

9 (2.6 %)

154 (44.1 %) 116 (33.2 %) 55 (15.8 %)

14 (4.0 %)

1 (0.3 %)

Małą infrastrukturę drogową (chodniki,
oświetlenie, przystanki, itp)?

7 (2.0 %)

120 (34.4 %) 109 (31.2 %) 78 (22.3 %)

33 (9.5 %)

2 (0.6 %)

Bezpieczeństwo przy głównych drogach w
związku z ruchem aut osobowych i
ciężarowych?

5 (1.4 %)

130 (37.2 %) 102 (29.2 %) 79 (22.6 %)

27 (7.7 %)

6 (1.7 %)

Jakość sieci wodociągowej?

33 (9.5 %)

89 (25.5 %)

70 (20.1 %)

87 (24.9 %) 59 (16.9 %)

11 (3.2 %)

Jakość sieci kanalizacyjnej?

53 (15.2 %)

88 (25.2 %)

55 (15.8 %)

85 (24.4 %) 56 (16.0 %)

12 (3.4 %)

Jakość sieci gazowej?

85 (24.4 %)

50 (14.3 %)

35 (10.0 %)

65 (18.6 %) 84 (24.1 %)

30 (8.6 %)

Dostęp do Internetu w Gminie?

22 (6.3 %)

71 (20.3 %)

50 (14.3 %)

88 (25.2 %) 80 (22.9 %) 38 (10.9 %)

5. TURYSTYKA I REKREACJA
Matryca, wybór opcji, odpowiedziano 349x, brak odpowiedzi 0x

7

Strategia Rozwoju Gminy Drezdenko na lata 2021-2027

Nie dotyczy /nie
mam zdania

1

2

3

4

5

Atrakcyjność turystyczną Gminy?

8 (2.3 %)

32 (9.2 %)

58 (16.6 %)

68 (19.5 %)

104 (29.8 %) 79 (22.6 %)

Poziom bazy sportowo-rekreacyjnej w
Gminie?

19 (5.4 %)

74 (21.2 %)

76 (21.8 %)

104 (29.8 %)

58 (16.6 %)

18 (5.2 %)

Poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej?

17 (4.9 %)

58 (16.6 %)

97 (27.8 %)

108 (30.9 %)

49 (14.0 %)

20 (5.7 %)

Poziom bazy gastronomicznej?

15 (4.3 %)

53 (15.2 %)

110 (31.5 %) 100 (28.7 %)

51 (14.6 %)

20 (5.7 %)

Wyposażenie placów zabaw i siłowni
zewnętrznych?

14 (4.0 %)

25 (7.2 %)

64 (18.3 %)

94 (26.9 %)

100 (28.7 %) 52 (14.9 %)

System ścieżek rowerowych?

5 (1.4 %)

61 (17.5 %)

82 (23.5 %)

105 (30.1 %)

65 (18.6 %)

31 (8.9 %)

Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie
Gminy dla dzieci?

39 (11.2 %)

86 (24.6 %)

100 (28.7 %)

65 (18.6 %)

38 (10.9 %)

21 (6.0 %)

Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie
Gminy dla młodzieży?

30 (8.6 %)

164 (47.0 %)

87 (24.9 %)

45 (12.9 %)

16 (4.6 %)

7 (2.0 %)

Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie
Gminy dla dorosłych?

17 (4.9 %)

131 (37.5 %)

86 (24.6 %)

80 (22.9 %)

24 (6.9 %)

11 (3.2 %)

Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie
Gminy dla seniorów?

58 (16.6 %)

70 (20.1 %)

67 (19.2 %)

74 (21.2 %)

49 (14.0 %)

31 (8.9 %)

6. EDUKACJA I KULTURA
Matryca, wybór opcji, odpowiedziano 349x, brak odpowiedzi 0x
Nie dotyczy
/nie mam
zdania

1

2

3

4

5

Dostęp do edukacji przedszkolnej?

55 (15.8 %)

31 (8.9 %)

42 (12.0 %)

66 (18.9 %)

93 (26.6 %) 62 (17.8 %)

Jakość edukacji przedszkolnej w Gminie?

96 (27.5 %)

20 (5.7 %)

30 (8.6 %)

64 (18.3 %)

94 (26.9 %) 45 (12.9 %)

Jakość infrastruktury przedszkolnej na terenie
Gminy?

82 (23.5 %)

38 (10.9 %) 41 (11.7 %)

84 (24.1 %)

69 (19.8 %) 35 (10.0 %)

Dostęp do edukacji w szkołach podstawowych?

45 (12.9 %)

12 (3.4 %)

34 (9.7 %)

61 (17.5 %)

110
(31.5 %)

87 (24.9 %)

Jakość edukacji w szkołach podstawowych w
Gminie?

66 (18.9 %)

16 (4.6 %)

38 (10.9 %)

84 (24.1 %)

101
(28.9 %)

44 (12.6 %)
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Jakość infrastruktury w szkołach podstawowych
(sale lekcyjne, sale sportowe, wyposażenie
pracowni szkolnych, szatnie, inne)?

62 (17.8 %)

23 (6.6 %)

34 (9.7 %)

102 (29.2 %)

79 (22.6 %) 49 (14.0 %)

Wsparcie dla uczniów zdolnych w szkołach na
terenie Gminy?

95 (27.2 %)

42 (12.0 %) 54 (15.5 %)

77 (22.1 %)

57 (16.3 %)

24 (6.9 %)

Wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce w
szkołach na terenie Gminy?

116 (33.2 %)

49 (14.0 %) 49 (14.0 %)

78 (22.3 %)

38 (10.9 %)

19 (5.4 %)

Dodatkową ofertę (kółka zainteresowań, klasy
sportowe, dodatkowe zajęcia itp.) w szkołach na
terenie Gminy?

84 (24.1 %)

52 (14.9 %) 68 (19.5 %)

76 (21.8 %)

51 (14.6 %)

18 (5.2 %)

Organizację dowozu dzieci do szkół?

95 (27.2 %)

38 (10.9 %) 52 (14.9 %)

66 (18.9 %)

64 (18.3 %)

34 (9.7 %)

Jakość i różnorodność wydarzeń kulturalnorozrywkowych w Gminie?

22 (6.3 %)

53 (15.2 %) 96 (27.5 %)

97 (27.8 %)

53 (15.2 %)

28 (8.0 %)

Dostęp do obiektów kulturalnych w Gminie?
(godziny i dni otwarcia, itp.)?

54 (15.5 %)

58 (16.6 %) 60 (17.2 %)

94 (26.9 %)

56 (16.0 %)

27 (7.7 %)

Działalność domu kultury i biblioteki?

44 (12.6 %)

19 (5.4 %)

43 (12.3 %)

88 (25.2 %)

104
(29.8 %)

51 (14.6 %)

Działalność świetlic wiejskich?

151 (43.3 %)

63 (18.1 %)

33 (9.5 %)

42 (12.0 %)

39 (11.2 %)

21 (6.0 %)

7. Proszę o zaznaczenie 5 aspektów, które są najistotniejsze do poprawy w
Gminie w ciągu najbliższych 3 lat:
Wybór, więcej możliwości, odpowiedziano 349x, brak odpowiedzi 0x
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg)

271

77.7 %

poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy

63

18.1 %

rozbudowa oświetlenia ulicznego

62

17.8 %

rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych

182

52.1 %
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rozwój infrastruktury sportowej

74

21.2 %

budowa i modernizacja sieci wodociągowej

89

25.5 %

budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

68

19.5 %

rozwój sieci gazowej

26

7.4 %

dostęp do miejsc pracy na terenie Gminy dla specjalistów

82

23.5 %

budowa i modernizacja świetlic wiejskich

35

10.0 %

rozwój przedsiębiorczości/ ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

44

12.6 %

poprawa poziomu czystości wód powierzchniowych i podziemnych

54

15.5 %

poprawa funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy

62

17.8 %

wsparcie dla budowy instalacji pozyskujących energię odnawialną ze słońca, wiatru, biomasy

53

15.2 %

stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

18

5.2 %

stworzenie miejsc opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

39

11.2 %

poprawa dostępu do usług medycznych

85

24.4 %

promocja Gminy

19

5.4 %

inwestycje w rozwój turystyki

52

14.9 %

budowa obwodnicy (III i IV etap)

167

47.9 %

podniesienie poziomu nauczania w szkołach podstawowych

27

7.7 %

zwiększenie dostępności przedszkoli

22

6.3 %

zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży

38

10.9 %

poprawa bezpieczeństwa publicznego

63

18.1 %

rozwój działań kulturalnych

33

9.5 %

aktywizacja osób starszych

11

3.2 %

Inne (jakie?)

49

14.0 %
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całoroczne stacjonarne kino
Jakieś miejsca dla młodzieży oraz dorosłych dancingi dyskoteki badz jakies zabawy..
Wędkarze nie mają jak zrzucać łódek na Noteć , brak sllipu (zjazdu do wody) a port Wód Polskich się nie liczy, w nocy nikt
tam nikogo nie wpuści
Budowa infrastruktury na rzece Noteć, lokale gastronomiczne , transport , rekreacja, wodne plce zabaw
Imprezy dla młodzieży
Rozwój, wsparcie, doposażenie w niezawodny sprzęt wiejskich OSP, poprawa wizerunku ronda w miejscowości Niegosław
Wsparcie jednostek osp
Wsparcie rozwoju i aktywizacji kultualno-integracyjnej wsi
Nie utrzymywać Drezdeneckich patologicznych rodzin, niech się wezmą za robotę!
zajezdnia autobusowa , asfalt zrobić , W szkole podstawowej Nr 3
Myślę że powinniśmy wspierać i rozbudowywać muzeum.
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Wsparcie istniejących organizacji takich jak ZHP czy DKS Lubuszanin
Wszystkie z powyższych !
Modernizacja stadionu, bo wstyd tam wpuszczać kibiców i drużyny z innych miejscowości.
Rozwój infrastruktury sportowej rozumiany przede wszystkim jako budowa stadionu z prawdziwego zdarzenia
Remont elewacji strach domów gdyż są wizytówka miasta
Naprawa drogi lub obwodnicy w miejscowości Klesno. Zapraszam do siebie na adres 1C. Udostepnie cały dom. Zobaczycie
Państwo i dopiero wtedy zrozumieci
(2x) Zadbanie o las miejski, czystość, a dramatem jest brak choć jednej ławki lub pienika drewnianego by ludzie podczas
spacerów mogli odpocząć
Budowa placu do street workout
Miejsce do wyjścia w sobotę dla młodzieży dyskoteka
Rozrywka dla dzieci i młodzieży
Internet, wiele firm potrzebuje szybkiego Internetu do udziału w aukcjach, itd. W tych czasach całe miasto powinno mieć
światłowody.
Budowa Kina
Zamknięcie szkoły podstawowej w Goszczanowie
remont ulicy łakowej + kanalizacja, zmiana organizacji ruchu na 1kierunkową
Poprawa dostępu, możliwości eukacji dzieci niepelnospraw ych, szkoła integracyjna/przedszkole integracyjne, dostosowanie
szkoly dla dzieci niepelnospr
Poprawa łącza internetowego na terenie poza Drezdenkiem. Na przykład w Niegosławiu i Marzeninie.
Walka ze smogiem,zima powietrze jest tragiczne!
Renowacja stadionu
Rozwiązanie problemu z jakością powietrza, szczególnie w okresie grzewczym. Walka ze smogiem.
Zlikwidowanie dymiących wszędzie kominow
Otworzenia dyskotek
Modernizacja ul.Polnej
(4x) BUS
koszenie poboczy
(5x) autobus
konkretne wyczyszczenie kanału rudawa
dojazd do Drezdenka
chodnik przy głównej ulicy
.
autokar

8. 1.

Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówką Gminy?

Pytanie otwarte, odpowiedziano 349x, brak odpowiedzi 0x
(3x) Wieża ciśnień
Ratusz + Kościół + Wieża ciśnień
promocja terenów na , którym leży gmina
Wizytówką gminy powinny być schludne, wolne od dziur drogi, które jak narazie są niechlubną wizytówką.
(7x) Czystość
Obiekty sportowe
Zaopiekowani ludzie niepełosprawni oraz starsi.
Wieża ciśnień i okolica - jeziora
wjazd do miasta powinny być bardziej estetyczniejsze oraz te obrzeza
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(2x) Wygląd miasta
Jeziora, świeże powietrze, spokoj cisza lasy
Porządek i poprawienie stanu wizualnego a nie wszędzie syf
(8x) Przyroda
Lasy i płac wilenski
Piękne Jeziora i lasy.
Czystość zieleń
Nasze zielone lasy i czyste jeziora
(8x) Turystyka
Kluby dla młodzieży,kino,galeria
Zadbane czyste miasto
(2x) Porządek
Nienaganny wizerunek miasta gminnego - Drezdenka
Skupienie się władz na całej gminie, a nie tylko na miejscowości Drezdenko
Infastruktura sportowo-rekreacyjna, turystyka, drogi, chodniki
deptak
modernizacja budynku stacji pkp
Jest wiele miejsc, które już charakteryzują nasza gminę i miasto lecz jest wiele, które przyciemniają te walory. Takim
przykładem jest wjazd do miasta od strony Klesna, który nie zagospodarowany robi negatywne wrażenie. Kolejnym
miejscem, który ma potencjał i warto o nim pomyśleć to tzw. łąki na ul. Aleji Piastów naprzeciw Lidla. Miejsce, które staje się
wysypiskiem śmieci wyrzacanych przez kierowców tirów i pijaczków, którzy w krzakach i pod drzewami piją
Las i to co z nim związane
Zdolni, ludzie chcący działać na rzecz gminy i promować ją poza granicami Drezdenka. Z materialnego punktu widzenia dalsze rozbudowywaniei ulepszanie zabytkowego urbanistycznego układu miasta oraz promocja i inwestycja w tereny
przyrodnicze.
Turystyka i kultura
Czystość, atrakcyjność, brak alkoholików na każdym rogu, miejsca zachęcające do aktywnego przede wszystkim ciekawego
czasu przez młodzież która aktualnie często spędza czas pijac i rozrabiający w lesie miejskim, psując znaki drogowe itp
Architektura miasta Drezdenko
Dostęp do miejsc kulturalno-rozrywkowych dla młodzieży i dorosłych oraz poprawa dróg aglomeracji wiejskich bo jest na
poziomie zero.
Tereny turystyczne,
Zieleń, więcej drzew w centrum. znajdujemy sie na pograniczu dwóch puszcz a w mieście sam beton. prosze o takie drzewa
jak akacje, lipy, które zostały wycięte w pień a jestem pszczelarzem i od trzech lat nie ma juz miodu akacjowego ani
lipowego.A są to drzewa które produkują duże ilości tlenu i poprawiają jakość powietrza.
Lasy i jeziora
Ładne ulice
Plac wieleński
Infrastruktura
Przede wszystkim dobre drogi i i zrobienie chodników na wsiach
(4x) Jeziora
stan dróg, organizowanie imprez, koncertów,
Nie wiem
Wszystkie miejscowości, a nie tylko Drezdenko
Cztste i zadbane budynki oraz ulice, na chwile obecna budyniki znajdujace sie przy ulicach w Drezdenku sa obskórne,
zaniedbane i strasza.
(2x) Bezpieczeństwo
Odnawialne źródła energii, przyroda
(2x) Drogi
Rozwój wsi, wsparcie turystyki, wsparcie przedsiębiorstw chcących inwestować w naszej gminie, bez dużej ingerencji w
atrakcyjność turystyczną.
Piękne widoki, przyroda, infrastruktura, ładne drogi, promocja zdrowia, dużo miejsc w którym można trenować oraz akcje
promujące zdrowy styl życia.
Centrum miasta
Deptak
Turystyka sport kultura
zadbane miasto
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Turystyka, działania społeczno- kulturalne
Turystyka i ekologia
zabytki
Chodniki, oświetlenie, czystość, kultura
Centrum miasta -odnowione elewacje kamienic. Wjazdy do miasta -oczyszczenie poboczy że zbędnych krzaków itd.
Zadbane skwery, w tym miejsca wjazdu do Drezdenka, odnowiony budynek PKP.
Przyroda, parki, jeziora, póki co w parkach śmieci, słonecznik, brud tam samo kolejówka w śmieciach, rzeka zarośnięta..
Drogi dojazdowe
Kultura, przedsiębiorstwa, turystyka, natura
Walory przyridnicze
(3x) Estetyka
Innowacyjności, kluby sportowe, przedmieścia.
Turystyka, oraz więcej działań na rzecz dzieci i młodzieży.
naprawa dziurawych ulic w całym Drezdenku
(2x) Walory przyrodnicze
Wizytowką Gminy jest " wjazd" do samego miasta- jako centru gminy. Wjazd np. od strony Strzelec wygląda jak opuszczony
świat. Zero chodników, droga wrecz4 zabytkowa.
(2x) Drogi ,
Mamy piękne lasy, jeziora warto zadbać o nie, nie wycinając lasów i o czystość jezior.
Centrum miasta, stadion i ośrodki wypoczynkowe
Piękne, czyste miasto a nie zaniedbane, nieremontowane kamienice
Miasto Drezdenko. Miasto jest urokliwe pięknie położone jednakże strasznie zaniedbane. Należałoby przeprowadzić
renowację kamienic i zadbać o czystość skwerów i terenów zielonych nie znajdujących się w centrum miasta (tzw.
depostrada i kolejówka, które są miejscem spotkań miejscowych pijaczków). Należałoby również zadbać o Starą Noteć, która
jest zarośnięta i zanieczyszczona.
(2x) Miasto
Lasy i jeziora dookola
Przyroda, jeziora, zadbane miasto i zabytki, widoczny rozwój miasta
Piękne tereny i gospodarność
Wizytówką gminy winny być nasze jeziora i lasy. Ze względu na położenie to jest nasz główny atut. Liczne jeziora i lasy.
Dostęp do nich poprzez ścieżki rowerowe. Stawianie na turystykę. Rozbudowa bazy turytycznej i gastronomicznejnad
jeziorami. Przyroda i turystyka powinny być naszym głównym atutem.
(4x) Sport
Stare kamienice które nie są odnawiane , wjazd do miasta który jest zaniedbany
Jeziora, lasy
Zadbane elewacje domow, czysty wjazd do miasta, zadbane drogi bez dziur. Zieleń, kwiaty, porządek przy śmietnikach - to
co dzieje się w Drezdenku to porażka.
Wizytówka powinno być miasto Drezdenko, szczególnie jego centrum. Niestety przez zły stan dróg i chodników oraz elewacji
i dachów budynków w nim się znajdujących nie jest.
Wizualizacja budynków
(6x) drogi
Zadbany i spójny, ekologiczny charakter gminy, przyjazny dla inwestorów i przedsiębiorców, pełen świadomych mieszkańców
Środowisko turystyka
Posprzątanie terytorium gminy
Lasy, jeziora, czyste powietrze, turystyka
Czyste, zadbane miasto
Czystość przynajmniej w centrum proste chodniki drogi bez dziur i progów
Przyjazność i otwartość dla każdej grupy wiekowej przez cały rok
Przedsiębiorczość w pięknych okolicznościach przyrody.
Nie ma takiego miejsca
Miejsca turystyczno wypoczynkowe, estetyka miasta, efektowne i bezpieczne ulice po godzinie 21.
Miejsca gdzie są odwiedzane przez największą ilość osób tj Stacja PKP, Stadion Miejski, Urząd Miasta
Plac Wileński
Moim zdaniem wizytówką gminy powinien być stadion miejski
(2x) Lubuszanin Drezdenko
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Piękne, zielone tereny, parki i jeziora. Aktywizowanie społeczności gminy Drezdenko w każdym - wieku, rozwijanie pasji,
zainteresowań, stworzenie mozliwosci realizowania sie w różnych dziedzinach
Odrestaurowane elewacje starych budynków w centrum miasta
Infrastuktura sportowa, której nie ma
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
(2x) Park
Wiazdy do Gminy
Jeziora , lasy, ale także możliwości inwestycyjne -tego brakuje najbardziej
Uczciwość urzędników
Zadbane ulice, budynki i parki. Miejsce przyjazne przedsiębiorcom.
Ks Lubuszanin Drezdenko
Zadowoleni mieszkańcy. To oni są wizytówką gminy. Mieszkaniec taki jak ja, który w miejscowości Niegoslaw nie ma dostępu
do kanalizacji, internetu gminnego a dziecko muszę wozić do przedszkola do gm. Drawsko to przykry widok. Infrastruktura
drogowa pod wszelką krytyka. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo drogowe to najwiekszym zagrożeniem stały się wysepki na
drodze Lipno - Drezdenko. Wymuszenia pierwszeństwa w tym miejscu są na porządku dziennym.
X
(2x) Zadbane drogi
Remont chodników, remont elewacji na budynkach w centrum
Położenie - przyroda, komunikacja-lądowa w tym PKP, wodna-Noteć, atrakcyjność dla nowych inwestycji
Zbyt szerokie pojęcie . Drezdenko powinno być wizytówką przede wszystkim . Sam wjazd do miasta , widok paskudnie
odrapanych domów odpycha . Pierwszy rzut oka i wydaje się,że to jest "biedamiasto" bez perspektyw .
Kwadratowe rondo
Krajobrazy oraz okoliczne jeziora
Infrastruktura, restauracje, wyremontowane budynki
Miasto. Miasto, które jednoczy 27 sołectw gminy i skupia najważniejsze wydarzenia kulturalne, sportowe i inne , zamiast
dzielić mieszkańców gminy, dzielić te wydarzenia między wioski bo każda chce mieć swoje.. powstaje wiele obiektów na
wsiach, które potem są dostępne dla garstki ludzi, A w mieście brakuje i miejsc i imprez łączących społeczność gminy
miejsko- wiejskiej...
Lasy
Wieża ciśnień i odnowione piękne kamienice w centrum miasta
Stadion piłkarski
Stadion Miejski, który odwiedza największa liczba mieszkańcy i stanowi ich relaks w weekendy podczas meczu Lubuszanin
oraz odwiedzamy przez największa liczbę osób spoza miasta innych druzyn i kibiców
Zadbane miasto i wsie
Zadbane budynki, miejsca typu restauracje/kawiarnie, piękny deptak i stadion
Czystość , skoszone pobocza , ścieżki rowerowe , drogi ,chodniki , elewacje budynków ,
Główne drogi wjazdowe do miasta.
Czystosc oraz wiecej miejsc rozrywki dla mlodziezy
Odnowione budynki zwlaszcza te zabytkowe. Estetyka ulic- drobne dekoracje
zakłady pracy i sport [stadion itp w stanie opłakanym], te dwie rzeczy dadzą wiekszy komfort zycia, obiekty sportowe powinny
byc wizytówką małych miast, prosze spojrzec na sasiedzkie miasto MIEDZYCHÓD, moja opinia moze byc pomocna dla
państwa, bo najleoiej widzi to człowiek z innej gminy, który przez wiele lat patrzy na rozwój tego miasta i gminy z boku.
Czystość i porządek.a zwłaszcza porządne drogi .chodniki i system rozbudowanych sciezrlek rowerowych
(2x) Czystość i estetyka miasta,
Atrakcje reakreacyjno- sportowe
Przyroda, jeziora, baza noclegowa, która powinna powstać
Gospodarność jak za dawnych lat
Niemiecka architektura
(28x) .
Miejsca odpowiednie do spędzania czasu przez młodzież, zadbane lasy, ładne drogi
Możliwość bezpiecznego i zdrowego spędzania czasu.
Plac
Czystosc miasta Jak remont budynkow
Wizytówką gminy powinno być stawianie na nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają funkcjonowanie wszystkim
mieszkańcom.
Czystość,drogi,imprezy kulturalne na wolnym powietrzu,promocja w Internecie,
Czystość, jeziora,
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Porządek np. Na Nowym Drezdenku. Wjazd do miasta od tej strony straszy...
dobrze rozwinięta baza turystyczno-rekreacyjna, czyste powietrze,
Gmina Drezdenko powinna inwestować i rozwijać turystykę promować jeziora lasy czyste powietrze i rozwój turystyki
.Drezdenko drugie lubuskie mazury.
tereny rekreacyjne
Wizytówką gminy powinno być czystość miasta tym samym odmalowane i czyste kamienice .
Zadbane miasto
Odnawialne źródła energii
..
Miejsca wypoczynkowe
Prężnie działające lokalne firmy, ciekawe wydarzenia i czystość miasta
patologia w parku
zadbanie o wioski a w szczególności jedną która jest zapomniana przez wszystkich
Klub sportowy
Moim zdaniem wizytówką gminy powinien być wyremontowany stadion miejski w Drezdenku na ulicy Mickiewicza.
piekne zadbane ulice,plus elewacje starych zniszczonych budynkow to podstawa od ktorej trzeba zacząć by móc robić inne
rzeczy w kierunku atrakcyjności gminy, ulica łakowa fatalna
Natura, powinno się bardziej wyeksponować tereny zielone gdy wszędzie wokół sam beton.
Żeby na wsi się też coś działo a nie tylko w mieście
infrastruktura drogowa
Wizytówką Gminy Drezdenko powinna być otaczająca ją przyroda, większość terenów pokrywają lasy,łąki i piękne czyste
jeziora. Duży obszar jest pod ochroną więc obecni włodarze powinni iść w kierunku rozwijania turystyki poprzez adaptowanie
ścieżek pieszo-rowerowych z pełnym oznaczeniem szlaków, tablic informacyjnych, punktów turystycznych,ścieżek
edukacyjnych, ścieżek zdrowia, rozwój infrastruktury sportowej,noclegowej,gastronomicznej, a także zadbanie o estetykę
architektury miasta.
Praca dla młodych
Jeziora, Lasy, przyroda
Zadbana gmina
Atrakcyjny wjazd do Drezdenka z każdej strony
(2x) przyroda
Lubuszanin
Ład porządek,drogi i chodniki
Wizytówką gminy powinna być przyroda. Jeziora, lasy, zwierzęta, wszystko co z tym związane. Potencjał turystyczny gminy
jest olbrzymi, natomiast jego wykorzystanie niewielkie. Gmina nie reklamuje i nie zachęca do przyjezdżania, jeśli ktoś sam się
nie dowie i nie przekona o pięknie okolicy. Rozwój ścieżek rowerowych umożliwiających dotarcie do wielu jezior tez byłby
wielką zaletą i zachęcił do odwiedzania gminy
Wizytówką Gminy powinny być przede wszystkim DROGI.
(2x) Brak
estetyka
turystyka , zadbane miasto
Szpital
okoliczne walory przyrody(lasy,jeziora)
Zadbane i czyste miasto z wyremontowanymi drogami i piękną wieżą ciśnien
całokształt
Natura
Lasy i tereny zielone
M
Zadbane ulice i elweacje
Lasy, jeziora
Środowisko
Plac Wileński, ale z odrestaurowanymi budynkami do okoła i gastronomią czynną do nocy (chociaż w weekendy)/
Stworzenie lokalnego przysmaku, potrawy
Wierzą ciśnień
Turystyka i Lubuszanin
Nie mam uwag
Turystyka, przedsiębiorczość
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Wszystko
Miasto dla ludzi! Zarówno dla młodych jak i dla starszych. Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum. Stworzenie
parkingów na obrzeżu miasta z dojściem pieszym do centrum. Ścieżki rowerowe jako część systemu łączącego miasto z
obrzeżnymi wioskami, osiedlami terenami rekreacyjnymi nad jeziorami (Zagórze Lubiewo Rąpin, Gościm). Oddzielenie
ścieżek rowerowych od głównych dróg. Poprzez to stworzenie bezpiecznego systemu dla rodzin, dzieci i młodzieży.
Stworzenie systemu komunikacji publicznej (np.
czystość
Zadbane elewacje kamienic
Wssystkie wsie na terenie gminy łącznie z tymi najmniejszymi, ponieważ są to dużo bardziej atrakcyjne miejsca niż samo
Drezdenko.
Wygląd miasta, rewitalizacja i dobra baza turystyczna
(2x) Stadion
Turystyka, agroturystyka
Odświeżone, czyste kamienice przy głównych ulicach, zwróciły by uwagę ludziom, którzy przejazdem odwiedzają Drezdenko,
by zachęcić do przyjazdu na teren naszej gminy. Ujednolicenie kolorystyki budynków, czyte ulice i chodniki po których można
swobodnie poruszać się wózkiem dziecięcym
Puszcza Notecka
Infrastruktura, czystość miasta, Dom Kultury, Lubuszanin, budowa czegoś dla młodzieży no. Skate Park
Zajęcia dla młodzieży poza szkołą, nie ma gdzie wyjść posiedzieć itp
(2x) Wizytówka gminy są drogi, chodniki, budynki- chodzi o ich stan, jak również dział kultury i rekreacji. Miejsca gdzie warto
przyjechać odpocząć, przyjazne zarówno młodym jak i starszym osobą.
Czyste ulice, zadbane tereny zielone.
Jeziora las
Wygląd i bezpieczeństwo.
Czystosc
Zadowoleni mieszkańcy.
Drogi i chodniki
Porządek w mieście i na obrzeżach
Czystosc gminy, ścieżka rowerowe i piesze
Główna ulica wjazdowa, zakaz banerów i reklam bo szpecą miasto
Turystyka i Natura 2000
Port i Most kolejowy- rzeka Noteć; lasy i jeziora, m. in. Łubówko;
Jestem dla was
Zadbane drogi oraz zadbane sale wiejskie
Młodzież
Zadbany krajobraz naturalny
Odnowiona starówka miasta
Budynki, odnowa i odświeżenie mile widziana
Według mnie wizytówkę gminy powinno stanowić Drezdenko jako atrakcyjne miseczki zapewniające dostęp do niezbędnych
usług dla okolicznych wsi wraz z nowoczesną infrastrukturą i możliwościami zatrudnienia.
Stadion i najlepsze drogi
Uważam że trzeba poprawić wizytówkę wyglądu rzeki w parku jest strasznie zarośnięta. Po ulewach i burzach które ostatnio
przeszły nie jest jeszcze posprzątane np okolice cmentarza. Park jest w centrum dlatego przyjezdni często odwiedzają to
miejsce a według mnie narazie odstrasza. Młodzież nie jest pilnowana przez np policję.
czystosc naturalnego srodowiska, dzialalnosc kulturowa, bazy turystyczne
Poprawa wizerunku miasta na wjazdach np.od Nowego Drezdenka, miasto straszy wyglądem
Nie mam zdania
Zadbane ulice i budynki
Zadbane nasadzenia, kwiaty. Chodniki i ulice na miarę 21 wieku.
Wjazd do miasta i ulice którymi przejeżdża się przez miasto "obwodnicą" od strony dworca i Lidla są okropne
Uważam że gmina powinna lepiej wykorzystać tereny zielone wzdłuż Starej Noteci, obowiązkowo powinna powstać
promenada od starego mostu kolejowego do ogródków działkowych, z licznymi miejscami do spędzania wolnego czasu.
Gmina powinna zainwestować w budowę lokali (oczywiście wzdłuż Noteci) pod wynajem tj lodziarnie, gofry, gastronomia. Do
tego dobrej jakości oświetlenie, dbanie o czystość i bezpieczeństwo, oraz o poprawę stanu rzeki. Nie mamy jeziora w
centrum, wykorzystajmy rzekę.
Mega ekologia i mega nowoczesność w skali kraju. Stosowanie jej w taki sposób by było to widoczne w dniu skali makro.
Ewenty organizowane przez młodych mieszkańców, że organizacja imprez z udziałem chłopakow z grupy Sinior Skład Family
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Czyste stwy i jeziora
Jedzenie
Szyste zadbane ulice, wydarzenia kukturalne
Władza
To w calym lubuskiem - czysye lasy, jeziora, powietrze
Estetyka miasta (remont elewacji budynków itp.)
Park kultur świata
Turystyka, walory przyrodnicze, historia
czystość ulic oraz estetyka budynków mieszkalnych .
porzadek
Turystyka, wygwygląd miasta i wiosek.
Wizytówką Drezdenka powinna być tak jak w latach ubiegłych gopodarność (Gmina Drezdenko była Mistrzem
Gospodarności) oraz wyeksponowane (czego teraz trochę brakuje) walory turystyczne.
ukwiecone skwery zieleni, czyste miasto, wyremontowane budynki
Gospodarność
Drogi, czystość, ścieżki rowerowe
Dobrze rozplanowane miasto.
Czystość i pożądek . Powinniśmy dbać o przyrodę a rozwój przemysłu i zagadnień związanych z energią odnawialną
powinien odbywać się z dala od ludzkich siedzib.
Wyjazdy do miejscowości
Obwodnica
Inwestycje
odnowione elewacje domów
czyste miasto, poprawa jego estetyki wizualnej (naprawa dachów, malowanie elewacji itp.), wymiana chodników szczególnie
przy wjazdach do miasta. Poprawa wyglądu wjazdu z kierunku Strzelec Kraj. (stacja PKP).
drogi bez dziur i ścieżki rowerowe
czyste środowisko, przyjazne dla mieszkańców miejsce życia (dostep do edukacji, kultury, miejsc wypoczynku i rskreacji,
ochrony zdrowia itp.)
rekreacja i wypoczynek
Dobry Burmistrz
(3x) Godny Burmistrz
Czystość i estetyka miasta i wiosek, bo one też należą do Gminy
Ładne drogi
dobry gospodarz - Burmistrz
Dobry gospodarz
Drogi i pobocza
sieć wodociągowa
Porządni Radni
Wsie

9. Płeć
Wybór opcji, odpowiedziano 349x, brak odpowiedzi 0x
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

Kobieta

211

60.5 %

Mężczyzna

138

39.5 %
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10. Wiek
Wybór opcji, odpowiedziano 349x, brak odpowiedzi 0x
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

poniżej 18 lat

11

3.2 %

18-25 lat

47

13.5 %

26-35 lat

108

30.9 %

36-45 lat

108

30.9 %

46-55 lat

38

10.9 %

56-65 lat

26

7.4 %

powyżej 65 lat

11

3.2 %

11. Zatrudnienie
Wybór opcji, odpowiedziano 349x, brak odpowiedzi 0x
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

uczeń/student

35

10.0 %

rolnik

5

1.4 %

przedsiębiorca

37

10.6 %

osoba pracująca

226

64.8 %

osoba bezrobotna

22

6.3 %

emeryt/rencista

19

5.4 %

Inne (jakie?)

5

1.4 %
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Inne
Mama na pełny etat
Żadne z powyzszych
Osoba publiczna
Nie pracująca

12. Zamieszkanie
Wybór opcji, odpowiedziano 349x, brak odpowiedzi 0x
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

jestem mieszkańcem miasta

214

61.3 %

jestem mieszkańcem wsi

122

35.0 %

nie jestem mieszkańcem Gminy

13

3.7 %
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Ustawianie kwestionariusza
Pytania na stronie

Wszystkie

Zezwolić na wielokrotne wysłanie?

Pozwól wrócić do poprzednich pytań?

Wyświetlać numery pytań?

Dowolna kolejność pytań?

Pokazać pasek postępu?

Otrzymuj powiadomienia reagowania przez e-mail?

Ochrona za pomocą hasła?

Ograniczenie IP?
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Dodatek: Kwestionariusz
Strategia Rozwoju Gminy Drezdenko na lata 2021-2027
Szanowni Państwo,
w związku z przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Dezdrenko na lata 2021-2027, zwracamy się z prośbą
o wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa.
Dziękujemy Państwu za udział w zbieraniu danych, Państwa opinia i uwagi pomogą zaplanować działania,
niezbędne do rozwoju naszej Gminy!
Proszę o wpisanie znaku X w odpowiednie pola poniższej tabeli. W przyjętej skali 1 oznacza najniższą, natomiast 5
najwyższą ocenę.

1. SPOŁECZEŃSTWO
Podpowiedź do pytania: Jak oceniasz:

Nie dotyczy /nie mam zdania

1 2 3

4

5

Aktywność mieszkańców na rzecz Gminy?
Skuteczność działania pomocy społecznej?
Dostęp do opieki medycznej?
Wsparcie osób starszych oferowane przez Gminę (DPS, Klub Seniora)?
Wsparcie osób niesamodzielnych?
Zadowolenie z usług świadczonych przez Urząd Gminy?
Bezpieczeństwo publiczne na terenie Gminy?
Funkcjonalność budynków administracji publicznej?

2. GOSPODARKA
Podpowiedź do pytania: Jak oceniasz:

Nie dotyczy /nie mam zdania 1 2 3 4 5
Atrakcyjność inwestycyjną obszaru Gminy?
Możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie Gminy?
Warunki prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej na terenie Gminy?
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Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy?
Połączenia komunikacyjne z innymi gminami i miastami?
Dostępność usług na terenie Gminy (np. sklepy, banki, apteki) ?
Działalność rolniczą w Gminie?
Konkurencyjność gminy jako miejsca zamieszkania i lokalizacji inwestycji?

3. ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ
Podpowiedź do pytania: Jak oceniasz:

Nie dotyczy /nie mam
zdania

1 2 3 4 5

Estetykę Gminy?
Jakość powietrza w Gminie?
Ofertę gminy w działaniach wspierających ochronę środowiska?
Czystość wód powierzchniowych i terenów przylegających?
Infrastrukturę melioracji szczegółowej (rowy, sieć drenarska, przepusty itp.)?
Czystość terenów zieleni (lasów, parków)?
Świadomość ekologiczną mieszkańców?
System odbioru odpadów na terenie Gminy?
Efektywność zagospodarowania przestrzeni w Gminie (czy tereny są wykorzystywane
optymalnie)?
Walory środowiska przyrodniczego w Gminie?
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy?

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Podpowiedź do pytania: Jak oceniasz:

Nie dotyczy /nie mam
zdania

1 2 3 4 5

Stan dróg w Gminie?
Małą infrastrukturę drogową (chodniki, oświetlenie, przystanki, itp)?
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Bezpieczeństwo przy głównych drogach w związku z ruchem aut osobowych i
ciężarowych?
Jakość sieci wodociągowej?
Jakość sieci kanalizacyjnej?
Jakość sieci gazowej?
Dostęp do Internetu w Gminie?

5. TURYSTYKA I REKREACJA
Podpowiedź do pytania: Jak oceniasz:

Nie dotyczy /nie mam zdania

1

2

3

4

5

Atrakcyjność turystyczną Gminy?
Poziom bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie?
Poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej?
Poziom bazy gastronomicznej?
Wyposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych?
System ścieżek rowerowych?
Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie Gminy dla dzieci?
Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie Gminy dla młodzieży?
Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie Gminy dla dorosłych?
Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie Gminy dla seniorów?

6. EDUKACJA I KULTURA
Podpowiedź do pytania: Jak oceniasz:

Nie dotyczy /nie mam 1 2 3 4 5
zdania
Dostęp do edukacji przedszkolnej?
Jakość edukacji przedszkolnej w Gminie?
Jakość infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy?
Dostęp do edukacji w szkołach podstawowych?
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Jakość edukacji w szkołach podstawowych w Gminie?
Jakość infrastruktury w szkołach podstawowych (sale lekcyjne, sale sportowe,
wyposażenie pracowni szkolnych, szatnie, inne)?
Wsparcie dla uczniów zdolnych w szkołach na terenie Gminy?
Wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce w szkołach na terenie Gminy?
Dodatkową ofertę (kółka zainteresowań, klasy sportowe, dodatkowe zajęcia itp.) w
szkołach na terenie Gminy?
Organizację dowozu dzieci do szkół?
Jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w Gminie?
Dostęp do obiektów kulturalnych w Gminie? (godziny i dni otwarcia, itp.)?
Działalność domu kultury i biblioteki?
Działalność świetlic wiejskich?

7. Proszę o zaznaczenie 5 aspektów, które są najistotniejsze do poprawy w
Gminie w ciągu najbliższych 3 lat:
poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg)
poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy
rozbudowa oświetlenia ulicznego
rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych
rozwój infrastruktury sportowej
budowa i modernizacja sieci wodociągowej
budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
rozwój sieci gazowej
dostęp do miejsc pracy na terenie Gminy dla specjalistów
budowa i modernizacja świetlic wiejskich
rozwój przedsiębiorczości/ ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
poprawa poziomu czystości wód powierzchniowych i podziemnych
poprawa funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy
wsparcie dla budowy instalacji pozyskujących energię odnawialną ze słońca, wiatru, biomasy
stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
stworzenie miejsc opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
poprawa dostępu do usług medycznych
promocja Gminy
inwestycje w rozwój turystyki
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budowa obwodnicy (III i IV etap)
podniesienie poziomu nauczania w szkołach podstawowych
zwiększenie dostępności przedszkoli
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży
poprawa bezpieczeństwa publicznego
rozwój działań kulturalnych
aktywizacja osób starszych
Inne (jakie?)

8. 1.

Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówką Gminy?

9. Płeć
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź

Kobieta
Mężczyzna

10. Wiek
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź

poniżej 18 lat
18-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
46-55 lat
56-65 lat
powyżej 65 lat

11. Zatrudnienie
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź

uczeń/student
rolnik
przedsiębiorca
osoba pracująca
osoba bezrobotna
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emeryt/rencista
Inne (jakie?)

12. Zamieszkanie
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź

jestem mieszkańcem miasta
jestem mieszkańcem wsi
nie jestem mieszkańcem Gminy
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