Aby zbliżyć się do mieszkańców wsi Garliczka przeprowadziliśmy krótką ankietę
przepytaliśmy 15 osób. 10 kobiet i 5 mężczyzn, 10 osób pełnoletnich i 5 niepełnoletnich.
Oto nasze wyniki
Pierwsze pytanie brzmiało „Jak długo mieszka pan/pani we wsi Garliczka”. Poniżej
znajduje się wykres, który przedstawia wyniki. Jak widać większość osób zamieszkuje te obszary
przez całe życie.
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W kolejnym pytaniu chcieliśmy dowiedzieć się czy mieszkańcy wiedzą ile osób mieszka
we wsi oto wyniki naszego testu.
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Chcielibyśmy dodać, że dokładna liczba wynosi 331.
W pytaniu o sołtysa, wszyscy udzielili poprawnej odpowiedzi, że jest nim pan Jerzy
Żuchowicz.
Chcieliśmy również sprawdzić, czy mieszkańcy wsi wiedzą, kiedy została ona założona.
Odpowiedzi były zaskakujące. Głównie wskazywały na wiek XVII, XVIII lub XX, a tak
naprawdę już pierwsze wzmianki o wsi Garliczka pojawiły się w 1381 r.
W kolejnym pytaniu poruszyliśmy kwestie warunków do rozwoju młodzieży.
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Jak widać na wykresie pod tym względem nasza wieś wypada bardzo słabo. Chyba trzeba coś
zmienić.
Nawiązując do poprzedniego pytania spytaliśmy, co trzeba zmienić, żeby warunki do rozwoju
młodzieży się poprawiły. Uzyskaliśmy wiele odpowiedzi. Oto propozycje mieszkańców:
1. Trzeba stworzyć miejsce gdzie młodzież mogłaby się spotykać.
2. Potrzebny jest dom wielofunkcyjny.
3. Trzeba wybudować hale sportową.
4. Potrzebne są boiska do gry w piłkę.
5. Trzeba zwiększyć zainteresowania młodzieży sportem, rekreacją i wypoczynkiem
czynnym.
6. Trzeba stworzyć przedszkole.
7. Trzeba zrobić plac zabaw.
8. Trzeba stworzyć świetlicę.
W kolejnym pytaniu skupiliśmy się na miejscach, które warto pokazać turystom. Dziewięć
osób stwierdziło, ze we wsi nie ma takich miejsc, jednak reszta stawiała tutaj ogólnie na
krajobraz lub kapliczki.
Odpowiedzi mieszkańców w pytaniu, które brzmiało „Czy we wsi są organizowane zabawy,
festyny, itp.” były podzielone. Część osób stwierdziła, że nie, jednak druga połowa mówiła, że są
organizowane dożynki. Jedna osoba wspomniała jeszcze o zabawie mikołajkowej.
W ankiecie poprosiliśmy także, aby mieszkańcy powiedzieli ile nowych obywateli
wprowadziło się do wsi w przeciągu 10 lat. Padały różne odpowiedzi. Po ich uśrednieniu wyszło,
że wg mieszkańców do Garliczki przybyło 81 osób.
W kolejnym pytaniu skupiliśmy się na plusach i minusach wynikających z powyższego faktu.
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Kłopoty z kanalizacją

Wg mieszkańców osobami aktywnie działającymi w naszej wsi są na pierwszym miejscu
pan M. Zabiegaj, ponieważ broni on praw mieszkańców, a na drugim sołtys pan J. Żuchowicz,
który stara się, aby wieś pracowała sprawnie.
Osobami o szczególnych uzdolnieniach lub prowadzący dobrą działalność usługowa okazały
się:
 Pan M. Jurkiewicz -kompozytor
 Pani D. Kaczmarczyk- Kwiaciarstwo
 Pan Z. Kisiel- mechanik samochodowy
 Pan J. Kukuczka- kwiaciarstwo
 Pan S. Derdaś- stolarstwo
 Pan J. Żuchowicz- wozi rano pieczywo
W pytaniu o udział ankietowanych w życiu wsi tylko jedna osoba stwierdziła, że jest
aktywna. Także jedna osoba udzieliła odpowiedzi, że nie interesuje się sprawami wsi, a 13
ankietowanych stwierdziło, ze wiedza, co się dzieje we wsi, ale nie działają z własnej inicjatywy.
Kolejne pytanie brzmiało, „ Jakie pozytywne cechy przypisałby pan/pani swojej wsi”
Na poniższym wykresie przedstawione są odpowiedzi.
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Jeśli zapytaliśmy o korzyści, zmuszeni byliśmy zadać pytanie o negatywne cechy wsi,
które obrazuje diagram zamieszczony niżej.
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Ankietowani zapytani o poziom świadomości ekologicznej w naszej wsi mieli różne zdanie. Trzy
osoby stwierdziły, że jest on dobry, także 3 osoby powiedziały, że jest zły, a 9, że jest średni.
Poniżej przedstawione są główne problemy, jakie wg mieszkańców dotyczą wsi
Garliczka.
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Większość ankietowanych, bo aż 10 nie słyszało o próbach rozwiązywania problemów we wsi.
Dwie osoby twierdzą, że takie próby w ogóle nie miały miejsca. Tylko 3 osoby powiedziały, że
takie próby występowały w Garliczce i że było to sortowanie odpadów i robienie kanalizacji.
Na pytanie, „Dlaczego powinna istnieć świetlica wiejska” ankietowani odpowiadali nieco
zgodniej.
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Ankietowani bardzo źle oceniają poziom gospodarstw rolnych we swojej wsi.
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Zapytani o inwestycje, które należy przeprowadzić w naszej wsi podali wiele propozycji.
1.Trzeba zrobić kanalizacje.
2.Trzeba poprawić stan dróg i komunikacji.
3.Trzeba zbudować budynek wielofunkcyjny.
4.Trzeba stworzyć świetlicę.
5.Trzeba stworzyć boiska do gry w piłkę.
6.Trzeba zrobić hale sportową.
7.Trzeba zrobić chodniki.
8.Trzeba zrobić plac zabaw.
9.Trzeba zrobić miejsce do robienia imprez.
10.Trzeba wybudować sklep.
11.Trzeba zrobić piekarnię/cukiernię.

