
Pierwsze pytanie brzmiało „Jak długo mieszka pan/pani we wsi Brzozówka”. Aż jedenastu 

ankietowanych odpowiedziało, że całe życie, dwóch, ze 4 lata, natomiast inne odpowiedzi to 8 lat i 10 

lat. 

W następnym pytaniu chcieliśmy się dowiedzied, czy mieszkaocy  wsi, wiedzą jaka jest liczba 

zamieszkujących ich miejscowośd, oto wyniki naszego testu. 
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W pytaniu o sołtysa prawie wszyscy udzielili poprawnej odpowiedzi, że jest nim Adam Chludek, 

natomias dwie osoby nie znału odpowiedzi, na to jakże banalne pytanie. 

Chcieliśmy sprawdzid czy mieszkaocy orientują się kiedy ich wieś została założona. Niestety nikt z 

odpowiadających nawet nie spróbował udzielid na to pytanie odpowiedzi.  

Postanowilismy poruszyd kwestie na temat warunków rozwoju młodzieży . Po zestawieniu wszystkich 

odpowiedzi zauważyliśmy, że ankietowani nie oceniają warunków zbyt wysoko, ponieważ dziesięc 

osób uważa, że są one średnie, a zaledwie pięd osób, że dobre. 

Nawiązując do poprzedniego pytania spytaliśmy co należało by zmienid by polepszyd obecne 

warunki rozwoju młodzieży. Uzyskaliśmy wiele odpowiedzi. Oto propozycje mieszkaoców:  

1. Organizacja zabaw i wyjazdów. 

2. Organizacja dodatkowych zajęd. 

3. Więcej zajęd, np. taniec. 

4. Dodatkowe zajęcia z języków obcych. 

5. Boisko sportowe, miejsce na rozrywki. 

 

W kolejnym pytaniu chcieliśmy się dowiedzied jakie miejsca warto pokazad turystom. Większośd osób 

stwierdziła, że nie ma nic ciekawego w ich wsi, natomiast cztery osoby zaproponowały boisko 

sportowe oraz cztery osoby  Korzkiew. 

 

Gdy zapytaliśmy mieszkaoców, czy były organizowane różnego rodzaju imprezy np. festyny, 

trzynaście osób odpowiedziało, że były organizowane festyny, np. z okazji Dnia Dziecka, piknik 

rodzinny oraz dożynki. Dwie osoby stwierdziły, że nic nie było organizowane. 

 



Odpowiedzi Mieszkaoców w pytaniu , które brzmiało „Ile nowych osób osiedliło się w przeciągu 10 lat 

„ padały bardzo zróżnicowane, sześd  osób stwierdziło, że w granicach między 10-15, trzy osoby 

odpowiedziały, że powyżej piętnastu, jednakże padały też pojedyncze odpowiedzi takie jak: 
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W następnym pytaniu skupiliśmy się głównie na plusach i minusach jakie niosą za sobą nowo 

osiedlający się mieszkaocy.  

Plusy Minusy 

Ilośd odpowiedzi Odpowiedź Ilośd odpowiedzi Odpowiedź 

2 osoby Nowe znajomości 4 osoby Zbyt duży ruch na 
ulicach 

4 osoby  Rozwój wsi 3 osoby Nie jest już tak cicha jak 
dawniej 

2 osoby Więcej znajomych 2 osoby Więcej odpadów 

  1 osoba Brak wolnej przestrzeni 

 

Mieszkaocy stwierdzili, że najbardziej aktywnymi osobami w ich wsi są Pani Ewa Sadzik i Pan Marek 

Rosa, którzy organizują życie kulturalne, a także Pan Adam Chludek, organizując zajęcia w świetlicy. 

 

Osobami o szczególnych uzdolnieniach lub prowadzący dobrą działalnośd usługową są: 

1. Pan Baranik, który prowadzi lakiernictwo i firmę stolarską. 

2. Pan Paweł Zębala, który prowadzi sprzedaż maszyn rolnych. 

W pytaniu o udział ankietowanych w życiu wsi dwie osoby uznały, że nie interesują się sprawami wsi, 

zaś trzynaście osób odpowiedziało, że wie co się dzieje w jego okolicy ale nie działa z własnej 

inicjatywy. 

Byliśmy bardzo ciekawi jakie pozytywne cechy mieszkaocy przypisują swojej wsi. Uzyskane 

wiadomości zamieściliśmy na wykresie poniżej. 
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Na poniższym diagramie przedstawiliśmy negatywne cechy wsi. 
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Ankietowani, którzy zostali zapytani jaka jest ich świadomośd ekologiczna, sześd osób ocenia ją na 

dobrą, osiem osób na średnią, zaś jedna osoba na złą. 

Główne problemy wsi Brzozówka to: 

1. Osoby przesiadujący pod wpływem alkoholu w miejscach publicznych. 

2. Niebezpieczny ruch uliczny. 

3. Brak przejśd dla pieszych. 

4. Bardzo zły stan w jakim jest główna droga. 

5. Brak chodników. 

6. Brak miejsca do zabawy. 

 

Sześd osób odpowiedziało, że nie były podejmowane żadne próby rozwiązania problemów, a 

pozostałe dziewięd osób nie słyszało o jakichkolwiek zamiarach. 



 

Na pytanie, „Dlaczego powinna istnied świetlica wiejska” ankietowani odpowiadali : 

1. Rozwój integracji. 

2. Aby można było wspólnie spędzad wolny czas. 

3. By zostawid dzieci pod opieką osoby dorosłej, gdy rodzic ma ważne sprawy. 

4. Dla „zabicia” nudy. 

Mieszkaocy Brzozówki poziom gospodarstw  rolnych oceniają bardzo wysoko, ponieważ tylko dwie 

osoby odpowiedziały, że poziom jest średni, aż siedem osób uważa, że jest dobry, pięd osób uważa, 

że bardzo dobry i zaledwie jedna nie wie nic na ten temat. 

Osoby zapytane o to jakie inwestycje należy przeprowadzid, odpowiadały w następujący sposób: 

1. Należy rozbudowad boisko sportowe. 

2. Należy zrobid przejście dla pieszych. 

3. Wyremontowad ulicę główną. 

4. Budowa chodników. 

 

 

 


