
 Owczary 

Kobiet : 7 

Mężczyzn:  8 

Powyżej 18 roku życia: 13 

Poniżej 18 roku życia: 2 

 

1.Mieszka całe życie: 10 

Mieszka lat: 16; 17; 17; 9; 13 

 

2. Ile osób mieszka we wsi? 

- ok. 1000 

- 1600 

- 800 

- 2000. 

- 1897 

- 2000 

- ok. 950 

- ok. 950 

Nie wiem – 7 

 

3. Kto jest sołtysem pana wsi: Ryszard Krawczyk: 15 

 

4.W którym wieku powstała wieś: 

- XIX 

- XIX 

- XIX 

- XVII 

Nie wiem: 11 

 

5.Jak określid warunki rozwoju młodzieży we wsi: 

Dobre - 0 

Średnie - 8 

Złe – 7 

 

6.Co należałoby zmienid we wsi w kwestii poprawy warunków rozwoju młodzieży: 

- „Stworzenie miejsc, w których młodzież będzie mogła się spotykad.” 

- „Udostępnid dla młodzieży budynek wielofunkcyjny w Owczarach, wygospodarowanie miejsca na 

boisko sportowe.” 

- „Rozwój infrastruktury sportowej.” 

- „Zorganizowad zajęcia dla młodzieży i dorosłych.” 

- „Utworzyd świetlicę środowiskową.” 

- „Stworzyd więcej miejsc służących uprawianiu sportów, miejsc spotkao towarzyskich.” 

- „Życie kulturalne bardziej rozwinięte, więcej rozrywki.” 

- „Wybudowad obiekty sportowe.” 



- „Utworzenie świetlicy gdzie młodzież mogłaby się spotykad, zajęcia edukacyjne w formie kół 

zainteresowao.” 

- „ Zorganizowad zajęcia wszelkiego rodzaju w wielofunkcyjnym budynku.” 

- „Świetlica czynna kilka razy w tygodniu.” 

- „Stworzenie jakiegoś ośrodka rekreacji, edukacji, rozwoju zainteresowao itp.” 

- „Świetlica środowiskowa, boisko sportowe.” 

- „Założyd klub sportowy, wybudowad bar, basen, kino.” 

- „Rozwinięcie infrastruktury sportowej, całodobowy sklep spożywczy.” 

7.Które miejsca warto pokazad turystom: 

- las, pomniki przyrody 

- drogę na  „Psie pole” (widad Kraków) 

- budynek wielofunkcyjny, dworek, park 

- Dom Pomocy Społecznej 

- dworek Kwiatkowskiego 

- Dom Pomocy Społecznej, szkoła 

- dworek (obecnie DPS) 

- dworek (obecnie DPS) 

- nie ma takich miejsc: 6 

 

8.Jakie imprezy organizowane są we wsi: 

- „Raz w rok są” 

- „Dożynki”  

- „Dożynki, rzadko zabawy wiejskie, festyny.” 

- „Letnie festyny i zabawy, ale powinno ich byd więcej.” 

- „Dożynki wiejskie, zabawy taneczne.” 

- „Zabawy wiejskie, dożynki.” 

- „Co 5 lat dożynki.” 

- „Bardzo mało, zwykle zamknięte.” 

- „Festyny wiejskie, dożynki.” 

- „Są, aczkolwiek bardzo rzadko. Jeśli już to festyny (trwające bardzo krótko) oraz dożynki (raz na 4 

lata).” 

- „Dożynki, wesela w budynku wielofunkcyjnym.” 

- „Raz na jakiś czas. Zbyt rzadko, jeśli już to dożynki.” 

- „Dożynki gminne, rocznice strażackie, festyn szkolny.” 

- „Tak, są to zabawy i festyny.” 

- „Festyny wiejskie.” 

 

9.Ile nowych osób osiedliło się w przeciągu 10 lat we wsi: 

- 400 

- 128 

- 200 

- 200 

- 200 

- 300 

- 300 



- 250 

- 50-70 

- dużo 

- 100 

- 500 

- 300 

Nie wiem: 2 

 

10.Plusy i minusy wynikające z osadnictwa nowych osób: 

- „Wzrost estetyki otoczenia, wzrost ilości osób uprawiających aktywny wypoczynek.”*++ 

- „Więcej znajomych.”*++ 

- „Sprzedaż działki.” *++ „Nie znam tych osób.” *-] 

- „Nowy potencjał intelektualny. Nowe pomysły na poprawę jakości życia.” *++ 

- „Nowoczesne domy i ogrody.”*++ 

- „Wzrost zamożności miejscowości – podatki. Wzrost potencjału intelektualnego społeczeostwa.”*++ 

- „Nowe znajomości.”*++ 

- „Nowe znajomości. Większa ilośd dzieci w szkole.”*++ 

- „Więcej budynków. Nowe znajomości.” *++ 

- „Wieś się powiększa.” *++ 

- „Zakłócanie przez nich prawidłowego funkcjonowania wsi (np. syrena strażacka wyje a oni nie mogą 

spad).” *-] 

- „Rozwój wsi, nowe ciekawe osoby.”*++ 

Bez zdania: 3 

 

11. Osoby aktywne społecznie: 

Ryszard Krawczyk – sołtys, radny: 12 

Marek Piekara – rozwój wsi: 2 

Józef Piekara - OSP: 1 

Stanisław Skwara – prezes OSP:3 

Rada Sołecka – poprawa warunków we wsi: 4 

Jacek Sosnowski: 1 

Emilia Krzywda – przewodnicząca KGW: 5 

Nie wiem: 1 

 

12.Osoby o szczególnych uzdolnieniach/dobra działalnośd usługowa: 

Benedykt Żak – mechanik samochodowy: 10 

Marek Zębala – tapicerstwo: 4 

Artur Grzesikowski: 1 

Artur Czerniak: 1 

Łukasz Krawczyk – zapewnienie pracy: 2 

Marek Bryła – ślusarstwo: 7 

Marek Piekara: 1 

K. Warszawski: 4 

p. Bubka – zakład mięsny: 2 

R. Zębala – transport: 4 



13. Ocena udziału w życiu wsi: 

Aktywny:1 „udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych” 

Wiem co dzieje się we wsi, ale nie działam z własnej inicjatywy:14 

Nie interesuję się sprawami wsi:0 

 

14.Ocena pracy instytucji: 

- Szkoła: 

Wysoka:5 

Średnia:7 

Niska:1 

Nie wiem:2 

 

 

- DPS 

Wysoka:8 

Średnia:5 

Niska:1 

Nie wiem:1 

- OSP 

Wysoka:11 

Średnia:2 

Niska:2 

 

14.Wspieranie działalności instytucji: 

Nie:7 

Tak:8 

-datek x7 

- członek OSP 

 

15.Pozytywne cechy wsi: 

Korzystne położenie:13 

Czyste środowisko:8 

Bezpieczeostwo:6 

Wygoda:8 

Komunikacja:7 

Inne:1 „Jest ładna, schludna” 

 

16.Negatywne cechy: 

Nic się w niej nie dzieje:7 

Mało rozwojowa:8 

Dotknięta patologiami społecznymi:2 

Inne:0 

Brak:2 

 

 



17. Poziom świadomości ekologicznej we wsi: 

Dobry:0 

Średni:10 

Niski:5 

 

18.Główne problemy we wsi: 

-brak porozumienia między ludźmi 

-pijaostwo wśród młodych ludzi, brak aspiracji wśród młodzieży (szczególnie chłopców) 

-dzieci siedzą w domu, ponieważ nie ma żadnych atrakcji 

-brak poboczy, chodnika, świetlicy, miejsca gdzie mogłaby się spotykad młodzież oraz ludzie starsi 

-brak pobocza, chodnika, centrum kultury, rekreacji, edukacji 

-młodzież nie ma się gdzie spotykad 

-brak obiektów sportowych 

-kanalizacja, brak poprawy warunków rozwoju młodzieży 

-młodzież nie ma warunków do rozwoju oraz miejsca do spędzania wolnego czasu 

-kanalizacja 

Brak większych problemów:5 

 

19.Podejmowano próby rozwiązania problemów we wsi: 

Tak:5 

Nie:0 

Nie słyszałem:10 

 

20.Na czym one polegały (pyt.18) 

-dyskusje podczas zebrao wiejskich 

-dyskusje na zebraniach wiejskich 

-segregacja odpadów, zbiórka zużytych opon 

-częściowa kanalizacja, reszta brak środków pieniężnych 

Brak:11 

 

21.Dlaczego powinna istnied świetlica: 

-aby rozwijad kulturę 

-spotkania młodzieży 

-wzmocnid rozwój młodzieży 

-miejsce spotkao młodzieży i dzieci 

-ciekawe spędzanie wolnego czasu 

-pomoc rodzicom pracującym 

-bezpieczne miejsce dla młodzieży 

-polepszenie stosunków oraz pracy w grupach 

-sposób spędzania wolnego czasu 

-dla kultury i rozrywki 

-aby rodzice nie musieli wozid dzieci do Krakowa 

-dla rozwoju i integracji młodzieży 

-aby młodzież nie przesiadywała na przystankach autobusowych 

-sposób spędzania wolnego czasu 



-miejsce dla młodzieży 

 

22.Poziom gospodarstw rolnych we wsi: 

Średni:7 

Nie wiem:3 

Zły:3 

-nie ma gospodarstw 

-są to gospodarstwa przydomowe, nie będące źródłem utrzymania 

 

23.Inwestycje w 2013 r.: 

-poprawa komunikacji autobusowej 

-chodniki, kanalizacja, komunikacja 

-infrastruktura sportowa 

-nowa droga, więcej zabaw zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych 

-przekształcenie działek na budowlane 

-kanalizacja, chodnik 

-świetlica, boisko sportowe 

-rozbudowanie infrastruktury sportowej 

-kanalizacja, świetlica, bar lub kino 

-przedszkole, młodzieżowy dom kultury, basen 

-sala gimnastyczna, basen 

-kanalizacja, chodniki, remont dróg, rozbudowa remizy strażackiej 

-kanalizacja, chodnik, wybudowanie lub wygospodarowanie miejsca na świetlicę 

-kanalizacja, świetlica wiejska, pobocza 

-kanalizacja 



 

 PODSUMOWANIE ANKIETY- WIEŚ OWCZARY  
 

W naszej ankiecie wzięło udział 30 osób, z czego jedynie 
dwie poniżej 18 roku życia.  
Mieszka tu ok 1000 osób, co potwierdzili ankietowani, udzielając 
odpowiedzi na pytanie o liczbę ludzi zamieszkujących Owczary.  

W pytaniu kolejnym, w którym zapytaliśmy o nazwisko 
sołtysa, wszyscy odpowiedzieli jednogłośnie, że jest nim pan 
Ryszard Krawczyk.  

Na pytanie dotyczące wieku, w którym powstała nasza 
miejscowość, większość ankietowanych nieznana odpowiedzi. 
Nieliczni odpowiadali iż był to wiek XIX lub XVII. Zadziwiający 
będzie zatem fakt, iż Pierwsze wzmianki o wsi „Owczari” datuje 
się już na 1350r.  

Jeśli chodzi o poprawę warunków rozwoju młodzieży 
odpowiedzi było wiele: stworzenie miejsc, w których młodzież 
będzie mogła się spotykać, udostępnienie budynku 
wielofunkcyjnego w Owczarach, wygospodarowanie miejsca na 
boisko sportowe, rozwój infrastruktury sportowej, 
zorganizowanie zajęć dla młodzieży i dorosłych, utworzenie 
świetlicy środowiskowej, stworzenie więcej miejsc służących 
uprawianiu sportów, miejsc spotkań towarzyskich, życie 
kulturalne bardziej rozwinięte, więcej rozrywki, wybudowanie 
obiektów sportowych, utworzenie świetlicy gdzie młodzież 
mogłaby się spotykać, zajęć edukacyjnych w formie kół 
zainteresowań, zorganizowanie zajęć wszelkiego rodzaju w 
wielofunkcyjnym budynku, świetlica czynna kilka razy w 
tygodniu, stworzenie jakiegoś ośrodka rekreacji, edukacji, 
rozwoju zainteresowań , boisko sportowe, założenie klubu 
sportowego, wybudowanie baru, basenu, kina, rozwinięcie  



infrastruktury sportowej, całodobowy sklep spożywczy. Nasza 
wieś posiada kilka miejsc, które można pokazać turystą. 
Ankietowani twierdzili, że są to: las, pomniki przyrody, droga na 
„Psie pole” (widać Kraków), budynek wielofunkcyjny, park, Dom 
Pomocy Społecznej czyli zabytkowy dworek należący niegdyś do 
wicepremiera skarbu oraz współtwórcy Centralnego Okręgu 
Przemysłowego – Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz szkołę.  

Wieś Owczary w ciągu roku organizuje wiele imprez, które 
odbywają się z różnych okazji. Są to m. in. dożynki, zabawy 
wiejskie, festyny, wesela i rocznice strażackie. Niestety 
mieszkańcy uważają, że jest ich stanowczo za mało. Poprzez to 
niema okazji potańczyć oraz spotkać się w większym gronie.  

Zapytaliśmy również ile nowych osób osiedliło się tu w 
przeciągu 10 lat. Niestety nie wszyscy wiedzą, iż jest to ok 300 
osób. Spytaliśmy też, jakie są zalety, a jakie wady osiedlania się 
nowych mieszkańców w naszej okolicy. Otóż, jeśli chodzi o plusy 
odpowiedzi były różnorodne: wzrost estetyki otoczenia, wzrost 
ilości osób uprawiających aktywny wypoczynek, więcej 
znajomych, sprzedaż działki, nowy potencjał intelektualny, nowe 
pomysły na poprawę jakości życia, nowoczesne domy i ogrody, 
wzrost zamożności miejscowości – podatki, wzrost potencjału 
intelektualnego społeczeństwa, nowe znajomości, większa ilość 
dzieci w szkole, wieś się powiększa. Na szczęście minusów było 
znacznie mniej: sprzedaż działki, nie znam tych osób, zakłócanie 
przez nich prawidłowego funkcjonowania wsi (np. syrena 
strażacka wyje a oni nie mogą spać).  

Sześć osób w naszej wsi jest bardzo aktywnych społecznie i 
są to: Ryszard Krawczyk ( udziela się, jako sołtys i radny ), Marek 
Piekara ( ogólny rozwój wsi ), Józef Piekara ( OSP ), Stanisław 
Skwara ( prezes OSP ), Jacek Sosnowski oraz Emilia Krzywda ( 
przewodnicząca KGW ).  



Każda wieś posiada osoby o szczególnych uzdolnieniach lub 
mających własną działalność społeczną. My również mamy się 
kim pochwalić, mianowicie: Benedykt Żak – mechanik 
samochodowy, Marek Zębala – tapicerstwo, Artur Grzesikowski, 
Artur Czerniak, Łukasz Krawczyk – zapewnienie pracy, Marek 
Bryła – ślusarstwo, Marek Piekara, K. Warszawski, p. Bubka – 
zakład mięsny, R. Zębala – transport. Całe szczęście 
społeczeństwo wsi Owczary interesuje się sprawami wsi. Wielu 
jest aktywnych, inni wiedzą co się dzieje, ale nie działają z własnej 
inicjatywy.  

Zapytaliśmy, jak oceniają pracę instytucji znajdujących się na 
terenie wsi. Otóż: jeśli chodzi o szkołę generalnie jej poziom jest 
średni, Dom Pomocy Społecznej wysoki, jak i Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Wsparcie wsi najczęściej następuje poprzez datek.  
Niestety niema osób, którym wieś ta stuprocentowo się podoba. 
Mają co do niej pewne zarzuty, tzn. nic się w niej nie dzieje, jest 
mało rozwojowa oraz dotknięta patologiami społecznymi. Całe 
szczęście są i tacy, którzy nie zmieniliby swojego miejsca 
zamieszkania, gdyż uważają, iż wieś posiada korzystne położenie, 
czyste środowisko, jest bezpieczna, wygodna, komunikatywna i 
generalnie ładna. Poziom świadomości ekologicznej wsi jest 
średni.  

Głównymi problemami wsi są: brak porozumienia między 
ludźmi, pijaństwo wśród młodych ludzi, brak aspiracji wśród 
młodzieży (szczególnie chłopców), dzieci siedzą w domu, 
ponieważ nie ma żadnych atrakcji, brak poboczy, chodnika, 
świetlicy, miejsca gdzie mogłaby się spotykać młodzież oraz 
ludzie starsi i kanalizacja, której nie posiadają wszyscy. Większość 
osób nie słyszało niestety o jakiejkolwiek próbie rozwiązywania 
tych problemów. Jeśli już były podejmowane to na dyskusjach 
wiejskich i zebraniach. Niestety brakuje pieniędzy na dalszą 
budowę kanalizacji. Co do świetlicy środowiskowej.. powinna 
istnieć, ponieważ można rozwijać kulturę,  



młodzież może się spotykać, wzmocni to rozwój młodzieży, czas 
będzie ciekawiej spędzony, pracujący rodzice będą mogli 
pozostawić dziecko w bezpiecznym miejscu itp. Ogólnie rzecz 
biorąc byłaby doskonałym rozwiązaniem na komunikatywne oraz 
dobre spędzenie czasu.  

Poziom gospodarstw rolnych w naszej wsi jest średni. Wiele 
osób nie ma gospodarstw. Inni posiadają jedynie gospodarstwa 
przydomowe, które nie są źródłem utrzymania.  

Ostatnim pytaniem, które zadaliśmy były inwestycje, które 
mieszkańcy chcieliby, aby zostały przeprowadzone w 2013 roku i 
były to: poprawa komunikacji autobusowej, chodniki, kanalizacja, 
infrastruktura sportowa, załatanie dziur na drogach, 
przekształcenie działek na budowlane, świetlica, bar, przedszkole, 
młodzieżowy dom kultury, basen oraz sala gimnastyczna.  

Wnioskując po naszej ankiecie, stwierdzamy, iż ludzie są 

chętni do pomocy przy rozbudowie i lepszym funkcjonowaniu 

wsi. Powinniśmy to dobrze wykorzystać. :)) 

 


