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Niniejszy raport powstał w oparciu o dane z badania ankietowego przeprowadzonego 

na terenie Gminy Łuków, wśród mieszkańców 13 miejscowości gminy.  

 

Mieszkańcy gminy w anonimowym badaniu zostali poproszeni o ocenę bardzo wielu 

aspektów funkcjonowania społeczności. Pozyskane zostały od mieszkańców  informacje na 

temat aktualnej sytuacji społeczno gospodarczej, słabych i mocnych stron Gminy Łuków, 

szans i zagrożeń związanych z jej rozwojem.  

 

Wszyscy respondenci byli mieszkańcy Gminy Łuków. Badanie przeprowadzono za 

pomocą kwestionariusza ankiety przekazywanego bezpośrednio zainteresowanym 

uczestnikom konsultacji. Badania zostały przeprowadzone w następujących miejscowościach 

: Suchocin, Suleje, Malanów, Czerśl, Świdry, Jeziory, Wagram, Sięciaszka Pierwsza, Łazy, 

Zalesie, Karwacz oraz Ryżki. W rezultacie przeprowadzonych konsultacji zebrano 90ankiet. 

W badaniu większą część respondentów stanowiły kobiety, których było 53 (58,9%), zaś 

mężczyzn było 37 (41,1%). Przeważały osoby w wieku 26-45, stanowiąc niespełna 45%, oraz 

osoby w wieku 46-60 (38%). Zaś struktura zatrudnienia respondentów biorących udział w 

badaniu wyglądała następująco: uczeń/student (8,9%), rolnik(22,¹%), przedsiębiorca(4,4%), 

osoba pracująca(55,6%), osoba bezrobotna(8,9%).  
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1.1 Ocena aspektów dotyczących aktualnej sytuacji społecznej. 

 

Ocena poziomu zaangażowania mieszkańców gminy w życie społeczne. 

 

Respondenci w badaniu stwierdzili, iż mieszkańcy gminy wykazują raczej bierną 

postawę wobec zaangażowania w życie społeczne. Niespełna 50% respondentów wykazało 

średnie zaangażowanie mieszkańców, 33% osób biorących udział w badaniu ocenia bardzo 

nisko bądź nisko. Jedynie 20% ocenia zaangażowanie mieszkańców na wysokim poziomie.  

Pojawił się również zarzut,  iż gmina nie współpracuje z mieszkańcami małych miejscowości.  

 

Najwyżej zaangażowanie mieszkańców jest oceniane przez respondentów z 

miejscowości: Zalesie 44%, Malcanów 43%, Łazy 33% oraz Suchocin 22%.  

Zaś najniższy poziom zaangażowania mieszkańców jest w miejscowościach: Świdry 

85%, Suleje 72% oraz Jeziory 66%,  

 

Ocena pomocy społecznej na terenie gminy 

 

Mieszkańcy biorący udział w badaniu w ocenie pomocy społecznej na terenie gminy 

w swoich ocenach podzielili się na trzy prawie równoliczne grupy. Funkcjonowanie pomocy 

społecznej oceniane jest przez 37% respondentów na wysokim poziomie, 33% ankietowanych 

ocenia pomoc społeczną na średnim poziomie, zaś jedna trzecia na niskim.  
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Pomoc społeczna na terenie gminy najwyżej oceniana jest przez respondentów z 

miejscowości: Świdry 72%, Zalesie 67%, Karwacz 50%, Suchocin 44%. 

Zaś najniżej pomoc społeczna oceniana jest w miejscowościach: Łazy 71%, Wagram 

50% oraz Malcanów 43%. 

 

Ocena problemu występowania alkoholizmu na terenie gminy 

 

Problem występowania alkoholizmu na terenie gminy w opinii mieszkańców 

biorących udział w badaniu nie jest problemem bardzo istotnym. Jedna trzecia mieszkańców 

nadaje temu problemowi ocenę zarówno niską jak i średnią, świadczy to o tym, iż w ogólnej 

ocenie mieszkańców alkoholizm nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania lokalnej 

społeczności.  

 

Najwyżej problem alkoholizmu na terenie gminy jest oceniane przez respondentów z 

miejscowości: Sięciaszka Pierwsza 67%, Jeziory 56%, zaś w miejscowościach Wagram i 

Ryżki po 50%.   
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Zaś najniższy poziom zaangażowania mieszkańców jest w miejscowościach: Zalesie 

50%, oraz Czerśl 44%.  

 

Ocena problemu występowania narkomanii na terenie gminy 

 

W opinii większości badanych, bo w opinii niespełna 60%  występowanie problemu 

narkomanii na terenie gminy  świadczy to o tym, iż w ogólnej ocenie mieszkańców 

alkoholizm nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania lokalnej społeczności. Jedynie 15% 

respondentów zagrożenie narkomanią oceniło wysoko.  

 

We wszystkich analizowanych miejscowościach poziom występowania problemu 

narkomanii przez większość mieszkańców oceniany był bardzo nisko. W miejscowości Suleje 

100%respondentów problem ten ocenia jako nieistotny, czy też nie występujący na terenie ich 

miejscowości. 

 

Ocena problemu występowania przemocy w rodzinie na terenie gminy 

 

Problem występowania przemocy w rodzinie na terenie gminy przez ponad połowę 

respondentów (52%) traktowany jest jako nieistotny. Jedynie niespełna 20% osób problem ten 

oceniła jako bardzo istotny. Zaś przez jedną trzecią respondentów problem ten nie jest ani 

bardzo istotny ani też nieistotny. Takie stanowisko mieszkańców stanowi o tym, iż przemoc w 

rodzinie nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania tej najważniejszej i podstawowej grupy 

społecznej.  
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Ocena problemu zaniedbań w stosunku do dzieci i młodzieży na terenie gminy 

 

W ocenie zdecydowanej większości osób wyrażających swoją opinię w badaniu 

problem zaniedbań w stosunku do dzieci i młodzieży na terenie gminy zaliczany jest do grupy 

problemów nieistotnych. Jedynie niespełna 18% respondentów rangę problemu ocenia 

wysoko, stanowiąc przy tym niewielka część respondentów. Powyższe oceny dowodzą tego, 

że młodzież na terenie gminy w opinii respondentów nie jest zaniedbywana.  

 

 

Najwyższy procent osób, twierdzących, że młodzież nie jest zaniedbywana 

zamieszkiwała miejscowości: Ryżki 84%, Sięciaszka Pierwsza 77% , Łazy i Suleje 58%.  

Dodatkowo w trzech badanych miejscowościach problem zaniedbania młodzieży na 

terenie gminy oceniony był dość wysoko. Ponad połowa respondentów problem ten oceniła w 

miejscowościach Wagram 70%, oraz Sochocin 50%. 
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Ocena problemu bezdomności na terenie gminy 

 

Problem bezdomności na terenie gminy zdaniem ponad 70% respondentów nie jest 

problemem o dużym znaczeniu, jest problemem raczej nieistotnym, co świadczy dodatkowo o 

nikłej występowalności zjawiska bezdomności na terenie gminy. Jedynie w ocenie 19% 

spośród badanych problem bezdomności jest problemem znaczącym. 

 

 Wśród 40% badanych mieszkańców miejscowości Wagram problem został oceniony 

jako istotny. W pozostałych miejscowościach problem oceniany był jako mało istotny, w 

miejscowościach tych zdecydowana większość badanych mieszkańców w bezdomności nie 

widzi ani problemu ani zagrożenia dla funkcjonowaniu gminy.  

 

Ocena problemu ubóstwa na terenie gminy 

 

Problem ubóstwa przez połowę mieszkańców oceniany jest jako mało istotny, czy też 

rzadko występujący i nie stanowiący zagrożenia dla mieszkańców gminy. Jedna trzecia 

badanych mieszkańców nadaje problemowi ubóstwa ocenę średnią, świadczącą o tym, iż 

problem ten może występować na terenie gminy, jednakże jego zakres nie będzie na tyle 

duży, żeby stał się realnym zagrożeniem dla funkcjonowania mieszkańców gminy. Niespełna 

20% respondentów widzi realne zagrożenie w zjawisku ubóstwa, oraz problem ocenia jako 

bardzo istotny.  
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Problem ubóstwa jako problem bardzo istotny, oraz stanowiący realne zagrożenie 

zauważalny jest w opiniach mieszkańców połowy miejscowości Karwacz, oraz zdecydowanej 

większości mieszkańców z miejscowości Wagram, dodatkowo 30%mieszkańców 

miejscowości Malcanów podziela to stanowisko. 

Zaś w zdecydowanej większości miejscowościach biorących udział w badaniu 

problem ubóstwa nie stanowi realnego zagrożenia.  

 

 

1.2 Ocena aspektów dotyczących aktualnej sytuacji gospodarczej. 

 

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej 

 

Atrakcyjność inwestycyjna przez mieszkańców gminy oceniana jest w sposób 

różnorodny. Mieszkańcy oceniający atrakcyjność na niskim poziomie stanowią jedynie 20% 

wszystkich respondentów biorących udział w badaniu. Oceny plasujące atrakcyjność zarówno 

na poziomie uśrednionym jak i wysokim oscylują wokół 80%, po 40% na ocenę. Taka ocena 

przez mieszkańców świadczy o zróżnicowanym stanowisku wśród mieszkańców, zależącym 

od wielu czynników. Jednakże w ogólnej ocenie można stwierdzić iż mieszkańcy dość dobrze 

oceniają atrakcyjność inwestycyjną gminy.   
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W zdecydowanej większości wśród mieszkańców analizowanych miejscowości opinie 

dotyczące atrakcyjności inwestycyjnej terenu są dość pozytywne, w miejscowościach tym 

ponad połowa mieszkańców dość wysoko ocenia atrakcyjność inwestycyjna gminy. 

Jednakże wyjątkiem jest miejscowość Wagram, gdzie połowa respondentów biorących 

udział w badaniu bardzo nisko oceniła atrakcyjność inwestycyjną gminy. Dodatkowo w 

miejscowościach takich jak: Malcanów, Sochocin czy też Suleje jedna trzecia mieszkańców 

nisko oceniła atrakcyjność inwestycyjną gminy.  

 

Ocena możliwości zdobycia zatrudnienia/pracy na terenie gminy 

 

Możliwość zdobycia pracy przez mieszkańców zaliczana jest do kwestii bardzo 

problemowych. Zdecydowana większość, bo aż 74% mieszkańców biorących udział w 

badaniu bardzo nisko oceniło możliwość zdobycia pracy na terenie gminy. Jedynie 3% osób 

stwierdziło, że na terenie gminy bezproblemowo można zdobyć zatrudnienie, stanowią oni 

nikłą część badanej zbiorowości.   
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W zdecydowanej większości problem znalezienia pracy na terenie gminy oceniany jest 

bardzo wysoko. Najwyżej problem oceniany jest w miejscowościach : Wagram (100%), 

Jeziory (89%), Suleje (86%), Suchocin (78%) czy też Zalesie (73%). Tak duży procent opinii 

negatywnych świadczy o istnieniu wielu problemów związanych z możliwością zdobycia 

zatrudnienia na terenie gminy.  

 

Ocena znaczenia działalności rolniczej na terenie gminy 

 

Działalność rolnicza na terenie gminy w ocenie mieszkańców ma duże znaczenie dla 

funkcjonowania mieszkańców oraz rozwoju gminy.  Jedynie niespełna 20 % w działalności 

gospodarczej upatruje nikłe znaczenie.  

 

Zdecydowana większość mieszkańców działalności rolniczej przypisuje duże 

znaczenie. Najwyższe znaczenie działalności gospodarczej na terenie gminy przypisywali 

mieszkańcy następujących miejscowości: Świdry (86%), Sięciaszka Pierwsza (78%), 
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Karwacz i Ryżki (po 67%). Nikłe znaczenie działalność rolnicza ma w opinii mieszkańców 

miejscowości Malcanów (43%), oraz Łazy (29%) 

 

Ocena szans rozwoju działalności rolniczej w gminie 

 

Mieszkańcy gminy są sceptyczni w wyrażaniu pozytywnych opinii dotyczących szans 

rozwoju działalności rolniczej na terenie gminy. Przeważają mieszkańcy których opinia waha 

się między małymi a dużymi szansami dla rozwoju działalności rolniczej. Jednakże 36% 

mieszkańców biorących udział w badaniu upatruje bardzo duże szanse rozwoju działalności 

rolniczej na terenie gminy.  

 

 

Największe szanse rozwoju można zaobserwować w opiniach mieszkańców 

następujących miejscowości: Sięciaszka Pierwsza (89%), Ryżki (83%), Zalesie (50%), czy też 

Świdry (43%).  

Zaś najbardziej sceptycznie nastawieni są mieszkańcy miejscowości: Suchocin (66%), 

Jeziory (44%) oraz Malcanów (43%).  

 

Ocena warunków do prowadzenia działalności gospodarczej 

 

Największy procent mieszkańców gminy biorących udział w badaniu oceniając 

warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w gminie wyraża uśrednioną opinię. 37% 

respondentów warunków tych nie ocenia ani wysoko ani też nisko. Mieszkańcy ci, 

stwierdzają iż warunki są na poziomie pozwalającym prowadzenie działalności gospodarczej 

jednakże warunki te nie zaliczają się do ułatwiających prowadzenie działalności. Jednakże 
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podobny procent mieszkańców (34%) warunki te określa na wysokim poziomie. Ocena 

warunków uzależniona jest od wielu czynników jednakże opinie mieszkańców wyrażane są w 

ich osobistym odczuciu.  

 

 

Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej wysoko są oceniane w 

następujących miejscowościach: Świdry (58%), Malcanów i Czerśl (43%). 

Zaś w opinii mieszkańców następujących miejscowości przeważały sceptyczne opinie, 

charakteryzujące się wyrażaniem niskiej i bardzo niskiej oceny warunków do prowadzenia 

działalności gospodarczej na terenie gminy : Wagram (50%), Łazy (43%) oraz Jeziory (35%).  

 

Ocena możliwości lokalizacji nowych, dużych zakładów na terenie gminy 

 

W opinii zdecydowanej większości mieszkańców (56%) teren gminy należy do 

obszaru umożliwiającego lokalizację nowych i dużych zakładów. Jedynie niespełna 15% 

respondentów teren gminy ocenia jako niesprzyjający powstawania nowych zakładów.  
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Najwyżej możliwość lokalizacji nowych zakładów oceniali mieszkańcy następujących 

miejscowości : Sięciaszka Pierwsza (77%), Czerśl (72%), Malcanów (72%), Łazy (71%) oraz 

Zalesie (67%) 

 

Ocena dostępności do handlu i usług na terenie gminy 

 

W opinii zdecydowanej większości mieszkańców dostępność do handlu i usług na 

terenie gminy oceniany jest dość wysoko. Jedynie niespełna 13% mieszkańców dostępność do 

usług i handlu ocenia dość nisko, co oznacza że w ich opinii występują duże trudności 

uniemożliwiające dostęp. 

 

W opinii mieszkańców miejscowości: Świdry (86%), Suleje (71%), Sięciaszka 

Pierwsza (67%) oraz Wagram (60%) dostępność do handlu i usług jest bardzo wysoka i nie 

stwarza problemów dla mieszkańców. W miejscowości Malcanów największy procent 

mieszkańców zauważa trudności w dostępie do handlu i usług, stanowiąc 43% respondentów.  

 

Ocena możliwości lokowania na terenie gminy sklepów wielkopowierzchniowych 

 

W ocenie możliwości lokowania wielkopowierzchniowych sklepów na terenie gminy 

mieszkańcy w swoich opiniach podzielili się na trzy prawie równoliczne grupy.  
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Jednakże najbardziej klarowne opinie świadczące o dużej możliwości lokowania 

sklepów wielkopowierzchniowych są wyrażane przez mieszkańców miejscowości : Ryżki 

(67%) i Malcanów (58%). Zaś stanowisko przeciwne deklarują mieszkańcy miejscowości : 

Jeziory (66%) oraz Wagram (43%). Wyraźny podział jest wśród mieszkańców miejscowości 

Zalesie, w której to mieszkańcy biorący udział w badaniu podzielili się na dwie równoliczne 

grupy, oceniając możliwości zarówno wysoko jak i nisko po 50%.  

 

Ocena działania gminy na rzecz pozyskania nowych inwestorów 

 

Mieszkańcy w kwestii działań gminy na rzecz pozyskiwania nowych inwestorów są w 

dużej mierze podzieleni między częścią uważającą, że gmina podejmuje wiele działań oraz 

między niezdecydowanymi mieszkańcami gminy, nie posiadającymi klarownego zadania w 

tej kwestii. Grupa mieszkańców pozytywnie wyrażająca się o staraniach gminy liczy ponad 

40% mieszkańców.  
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Jednakże nie biorąc pod uwagę osób niezdecydowanych, należy stwierdzić iż w 

zdecydowanej większości miejscowościach mieszkańcy wysoko oceniają działania gminy na 

rzecz pozyskiwania nowych inwestorów. Zdecydowaną przewagę opinii pozytywnych należy 

wyróżnić wśród mieszkańców miejscowości: Sięciaszka Pierwsza (56%), Suchocin (56%), 

Zalesie (50%) czy też Karwacz (50%). W miejscowości Wagram połowa badanych nisko 

ocenia starania gminy w kwestii pozyskiwania inwestorów.  

 

Ocena działania gminy na rzecz aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia 

 

Mieszkańcy gminy w kwestii działania gminy na rzecz aktywizacji zawodowej i 

promocji zatrudnienia nie wyrażają wielu pozytywnych opinii, jednakże dodatkowo 40% 

mieszkańców działania gminy ocenia w sposób uśredniony, przeciętny. Niespełna 20% 

mieszkańców działania te ocenia na wysokim poziomie.  

 

Mieszkańcy miejscowości Karwacz (50%) oraz Ryżki (33%) działania gminy oceniają 

na wysokim poziomie. Jednakże w większości przypadków opinie mieszkańców świadczą o 

niewielkiej ilości czy też o małej skuteczności podejmowanych działań przez gmina na rzecz 

aktywizacji zawodowej oraz promocji zatrudnienia.  
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1.3 Ocena środowiska naturalnego i zagospodarowania przestrzennego na terenie 

gminy. 

 

Ocena estetyki przestrzennej  

 

Niemalże połowa (46%) mieszkańców gminy estetykę gminy ocenia na bardzo 

wysokim poziomie. Świadczy to o tym, że mieszkańcy gminy pozytywnie odbierają ład i 

porządek w przestrzeni publicznej gminy, oraz oceniają na bardzo wysokim poziomie. 

Niespełna 20% mieszkańców estetykę przestrzenną gminy ocenia nisko wyrażając przy tym 

swoje niezadowolenie, jednak stanowią oni nikłą część zbiorowości gminy.  

 

W ponad połowie analizowanych miejscowościach poziom zadowolenia mieszkańców 

z ogólnej estetyki przestrzennej gminy był na poziomie wysokim. Stanowisko takie można 

zaobserwować wśród mieszkańców następujących miejscowości : Świdry (86%), Karwacz 

(67%), Jeziory (56%) czy chociażby Sięciaszka Pierwsza (55%). Osoby nisko oceniające 

estetykę przestrzenną gminy pochodziły z miejscowości : Zalesie (50%), Suleje (43%) oraz 

Malcanów (30%).  

 

Ocena funkcjonowania obiektów publicznych na terenie gminy (szkoły, przedszkola, 

place zabaw, urzędy) 

 

Funkcjonowanie obiektów publicznych na terenie gminy przez ogół mieszkańców 

oceniane jest bardzo dobrze. Zdecydowana większość (68%) mieszkańców funkcjonowanie 

tych obiektów ocenia na bardzo wysokim poziomie.  Niespełna 10% mieszkańców wyraża 

niezadowolenie z działalności oraz funkcjonowania szkół, przedszkoli czy urzędów.  
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W dziesięciu miejscowościach z analizowanych dwunastu ponad połowa 

mieszkańców biorących udział w badaniu na bardzo wysokim poziomie oceniła 

funkcjonowanie urzędów publicznych. Dla przykładu : Sięciaszka Pierwsza (100%), Karwacz 

(83%), Świdry (72%), Wagram (70%) czy Jeziory (66%).  

 

Ocena czystości środowiska naturalnego 

 

Środowisko naturalne w ocenie mieszkańców gminy jest względnie czyste, 40% 

mieszkańców czystość środowiska oceniła na bardzo wysokim poziomie. Na podobnym 

poziomie, bo niespełna 37% mieszkańców czystość środowiska naturalnego na terenie gminy 

ocenia przeciętnie.   

 

Czystość środowiska naturalnego na wysokim poziomie oceniona została w 

miejscowościach : Karwacz (83%), Sięciaszka Pierwsza (67%), Świdry (58%), Suchocin 

(56%).  

Zaś w ocenie mieszkańców miejscowości Malcanów (58%), Czerśl (43%) oraz Łazy 

(43%) środowisko naturalne jest zanieczyszczone.   
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Ocena działalności zakładów przemysłowych/produkcyjnych na terenie gminy na 

środowisko naturalne 

 

Zakłady przemysłowe oraz produkcyjne na terenie gminy w opinii większości 

mieszkańców nie oddziałują w sposób degradacyjny na środowisko naturalne. Zdecydowana 

większość mieszkańców działalność zakładów na środowisko ocenia na poziomie niskim, 

bądź średnim.  

 

Oddziaływanie zakładów przemysłowych na terenie gminy na środowisko naturalne w 

sposób stanowiący zagrożenie dla środowiska jest wysokie w ocenie mieszkańców 

następujących miejscowości : Czerśl (58%), Karwacz (50%) oraz Sięciaszka Pierwsza (42%) 

Zaś w przeważającej części miejscowości oddziaływanie zakładów przemysłowych na 

środowisko naturalne jest nikłe, wręcz niezagrażające. Dla przykładu w następujących 

miejscowościach mieszkańcy nie widzą zagrażającego oddziaływania : Jeziory (56%), 

Suchocin (55%) czy chociażby Zalesie (50%).  

 

1.4 Ocena infrastruktury technicznej na terenie gminy.  

 

Ocena infrastruktury drogowej 

 

Infrastruktura drogowa przez mieszkańców gminy oceniana jest dość dobrze,  wśród 

mieszkańców przeważają opinie o wysokim poziomie infrastruktury. Mieszkańcy oceniający 

dobrze infrastrukturę zwracali uwagę na jej funkcjonalność oraz jakość. Wśród mieszkańców 

nisko oceniających infrastrukturę drogową, stanowiących niespełna 27% mieszkańców 

pojawił się zarzut zbyt małej ilości ścieżek rowerowych.  
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Wysoki poziom oraz dobra jakość infrastruktury drogowej dostrzegany jest przez 

mieszkańców miejscowości : Świdry (72%), Karwacz (67%), Sięciaszka Pierwsza (56%) , 

czy też przez mieszkańców Zalesia (50%). 

Natomiast mieszkańcy takich miejscowości jak: Suchocin (67%), Suleje (58%) oraz 

Malcanów (58%) do infrastruktury drogowej odnosili się w sposób negatywny. 

 

Ocena infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

 

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna przez mieszkańców oceniana w sposób dość 

wysoki. Jednakże 47% mieszkańców nie potrafi jednoznacznie określić swojego stanowiska 

co do oceny tejże infrastruktury. Mimo niezdecydowanych osób duża część mieszkańców 

infrastrukturę wodno-kanalizacyjną ocenia dość wysokio Zaś wśród 12% mieszkańców 

bardzo negatywnie odnoszących się do funkcjonowania infrastruktury pojawiło się zwrócenie 

uwagi na istnienie gospodarstw nie podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej.  
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Najlepiej, bo najwyżej funkcjonalność sieci wodno-kanalizacyjnej oceniana jest w 

miejscowościach : Wagram (70%), Karwacz (67%), Ryżki (67%) oraz Sięciaszka Pierwsza 

(56%). 

 

Ocena poziomu gazyfikacji 

 

Poziom gazyfikacji przez mieszkańców gminy oceniany jest na bardzo niskim 

poziomie, niespełna 40% mieszkańców wyraża opinię o niskim poziomie gazyfikacji. Wysoki 

poziom wykorzystania gazu ziemnego jest w opinii zaledwie 25% mieszkańców gminy.  

 

Mieszkańcy następujących miejscowości poziom gazyfikacji oceniali wysoko : 

Suchocim (66%), Suleje (57%), Sięciaszka Pierwsza (56%) oraz Karwacz (50%) 

Zaś w opinii mieszkańców miejscowości: Ryżki (67%), Łazy (58%), czy też Wagram 

(50%) gmina charakteryzuje się niskim poziomem gazyfikacji  

 

Ocena gospodarki odpadami 

 

Gospodarka odpadami na terenie gminy oceniana jest bardzo wysoko. Opinie 

mieszkańców świadczą o przekonaniu, iż władze gminy należycie wywiązują się z 

zarządzania gospodarką odpadów. W takim przekonaniu jest 64% mieszkańców. Negatywnie 

gospodarkę odpadami na terenie gminy ocenia jedynie 12% mieszkańców.  
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 Wśród mieszkańców poszczególnych miejscowości przeważała opinia o wysokiej 

skuteczności gminy w obszarze gospodarki odpadami. Dla przykładu wysoka ocena 

przeważała wśród mieszkańców miejscowości : Sięciaszka Pierwsza (89%), Suleje (86%), 

Wagram (80%) oraz Łazy (72%).  

 

Ocena poziomu dostępu do usług telekomunikacyjnych i sieci Internet  

 

Poziom dostępu do usług telekomunikacyjnych i sieci Internet w gminie przez 

mieszkańców oceniany jest na wysokim poziomie. Zdecydowana większość mieszkańców 

(63%) dostęp do usług telekomunikacyjnych oraz do Internetu ocenia bardzo dobrze, nie 

zgłaszając przy tym żadnych zastrzeżeń. Jedynie 12% mieszkańców wyraża się negatywnie o 

dostępie do ogólnodostępnej sieci Internetu, taką opinię można zauważyć wśród 43% 

mieszkańców miejscowości Malcanów.  
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W pozostałych miejscowościach zdecydowana większość mieszkańców usługi 

związane z telekomunikacją i Internetem ocenia wysoko. wysoki poziom usług wyrażany jest 

w opiniach mieszkańców miejscowości :  Zalesie (100%), Sięciaszka Pierwsza (89%), Łazy 

(86%), Suleje (86%) czy też Jeziory (78%).  

 

Ocena poziomu świadczenia usług komunikacji zbiorowej 

 

Mieszkańcy gminy poziom świadczenia usług komunikacji zbiorowej na terenie 

gminy ocenia w sposób zróżnicowany. Na poziomie wysokim 35% mieszkańców ocenia 

poziom świadczenia usług komunikacji zbiorowej.  

 

Na poziomie wysokim poziom świadczenia usług oceniają mieszkańcy miejscowości : 

Świdry (72%), Zalesie (67%), Malcanów (58%) czy też Sięciaszka Pierwsza (45%).  

 Nisko poziom świadczenia usług oceniali zaś mieszkańcy następujących 

miejscowości: Suchocin (45%), Suleje (43%), Łazy (43%) oraz Wagram (40%). 

 

1.5 Ocena aspektów związanych z opieką zdrowotną i bezpieczeństwem.  

 

Ocena stopnia dostępu do podstawowych usług medycznych 

 

 Mieszkańcy gminy w sprawie oceny dostępu do podstawowych usług medycznych 

podzieleni są między tymi co oceniają dostęp na niskim poziomie a tymi co na poziomie 

przeciętnym. Niespełna 40% mieszkańców dostęp ocenia na poziomie przeciętnym, co 

świadczy o problemie w dostępie do podstawowych usług medycznych. Dodatkowo  dość 

spora grupa mieszkańców (34%) dostęp ocenia bardzo nisko.  
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Na wysokim poziomie dostęp do podstawowych usług medycznych oceniają 

mieszkańcy miejscowości : Czerśl (86%), Zalesie (80%), Suchocin (66%), oraz Wagram 

(50%). 

 Przekonanie o występowanie problemów w dostępie do podstawowych usług 

medycznych wyrażane jest w opiniach mieszkańców następujących miejscowości:  Ryżki 

(67%), Suleje (57%), Jeziory (55%) czy też Świdry (43%).   

 

Ocena potrzeby rozbudowy bazy opieki medycznej 

 

W opinii mieszkańców gminy przeważa przekonanie o zdecydowanej potrzebie 

rozbudowy bazy opieki medycznej, nie tylko podstawowej, ale i specjalistycznej. Potrzebę 

rozbudowy bazy medycznej wyraża 72% mieszkańców. Jedynie niespełna 16% mieszkańców 

nie widzi potrzeby rozbudowy istniejącej na terenie gminy bazy opieki medycznej. 
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 We wszystkich miejscowościach, w których poproszono mieszkańców o wyrażenie 

swojej opinii zdecydowana większość mieszkańców popierała idee rozbudowy bazy 

medycznej. Największe poparcie dla rozbudowy bazy medycznej na terenie gminy wyrażane 

jest przez mieszkańców miejscowości: Karwacz (100%), Świdry (85%), Ryżki (83%), 

Sięciaszka Pierwsza (78%0, Łazy (70%) czy Jeziory (66%).  

 

Ocena możliwości lokalizacji nowych prywatnych zakładów opieki zdrowotnej 

 

W ocenie niemal połowy (48%) mieszkańców gminy istnieje możliwość lokalizacji 

nowych prywatnych. Mieszkańcy możliwość rozbudowy bazy medycznej na terenie gminy 

oceniają na wysokim poziomie. Jedynie niespełna 20% mieszkańców możliwość ocenia na 

bardzo niskim poziomie.  

 

 

Brak możliwości lokalizacji nowych prywatnych zakładów opieki medycznej 

wyrażają w swoich opiniach mieszkańcy miejscowości : Suchocin (44%) oraz Wagram 

(40%).  

Zaś dość wysoko możliwość rozbudowy prywatnej bazy medycznej oceniają 

mieszkańcy miejscowości takich jak : Suleje (72%), Ryżki (67%), Malcanów (58%), 

Sięciaszka Pierwsza (56%) oraz Karwacz (50%)  

 

Ocena stopnia bezpieczeństwa  

Stopień bezpieczeństwa przez mieszkańców oceniany jest dość wysoko, 47% 

mieszkańców czuje się bezpiecznie na terenie gminy. Zaś niespełna 12% bezpieczeństwo 

ocenia bardzo nisko.  
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W zdecydowanej większości miejscowości ponad połowa mieszkańców czuje się 

bezpiecznie na terenie gminy. Poczucie bezpieczeństwa przeważa w miejscowościach : Czerśl 

(72%), Łazy (72%), Karwacz (67%), Jeziory (67%) oraz Świdry (58%).  

 

Ocena problemu przestępczości  

 

Problem przestępczości na terenie gminy oceniany jest przez mieszkańców jako 

problem nie stanowiący zagrożenia dla funkcjonowania gminy. W ocenie 43% mieszkańców 

problem ten jest na poziomie zbliżonym do innych miejscowości, jednakże nie będącym 

zagrożeniem. W opinii 32% mieszkańców problem przestępczości jest oceniany na niskim 

poziomie, wręcz stanowiącym nieistotny problem.  

 

 Zjawisko przestępczości jako problemu istotnego oceniany jest przez niewielką część 

badanych mieszkańców gminy. W miejscowościach Czerśl (58%) oraz Łazy (43%) 

przestępczość stanowi istotny problem, stanowiący zagrożenie dla społeczności.  
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 Zaś jako problem nieistotny oceniany jest przez mieszkańców miejscowości : 

Sięciaszka Pierwsza (67%), Zalesie (67%), Ryżki (50%) oraz Suleje (43%) 

 

Ocena skuteczności interwencji policyjnych 

 

W opinii mieszkańców interwencje policjo oceniane są  przez mieszkańców jako 

przeciętne, będące skutecznymi lecz na niewystarczającym poziomie. Niespełna 40% 

mieszkańców skuteczność interwencji policyjnych ocenia dość wysoko.  

 

 

Przekonanie o wysokiej skuteczności policyjnych interwencji przeważa wśród 

mieszkańców miejscowości : Jeziory (89%), Zalesie (37%), Łazy (58%) oraz Czerśl (43%). 

Mieszkańcy miejscowości Suleje (58%), Wagram (50%) oraz Suchocin (44%) 

skuteczność policyjnych interwencjo oceniają na niskim poziomie, zarzucając tym 

interwencjom niską skuteczność.  

  

Ocena skuteczności interwencji służb pożarniczych 

 

Mieszkańcy gminy skuteczność interwencjo służb pożarniczych oceniają na bardzo 

wysokim poziomie. Zdecydowana większość mieszkańców (74%) podziela opinię, o wysokiej 

skuteczności działań podejmowanych przez służbę pożarniczą na terenie gminy. Jedynie 

niespełna 8% mieszkańców bardzo nisko ocenia skuteczność interwencji służb pożarniczych.  
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 Stuprocentowa skuteczność interwencji służb pożarniczych oceniana jest przez 

mieszkańców miejscowości Zalesie oraz Jeziory. Również dość wysoko skuteczność 

interwencji służb pożarniczych oceniana była przez mieszkańców miejscowości :  Świdry 

(86%), Łazy (83%), Malcanów (72%), Suchocin (67%) oraz Wagram (60%).  

 

 

1.6 Ocena aspektów dotyczących edukacji na terenie gminy.  

 

Ocena jakości usług edukacyjnych w przedszkolach 

 

Usługi edukacyjne świadczone w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy 

oceniane są na bardzo wysokim poziomie. Zdecydowana większość mieszkańców, bo aż 72% 

usługi ocenia bardzo dobrze. Jedynie 10% mieszkańców wyraża niezadowolenie z usług 

edukacyjnych w przedszkolach.  
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W praktycznie wszystkich analizowanych miejscowościach zdecydowana większość 

mieszkańców usługi edukacyjne w przedszkolach oceniała dość wysoko. W następujących 

miejscowościach usługi te są oceniane dość wysoko : Wagram (100%), Sięciaszka Pierwsza 

(89%), Łazy (87%), Świdry (85%), oraz Zalesie (83%).    

 

Ocena jakości usług edukacyjnych w szkołach podstawowych 

 

Jakość usług edukacyjnych świadczonych w szkołach podstawowych znajdujących się 

na terenie gminy oceniana jest bardzo wysoko. Zadowolenie z poziomu usług edukacyjnych 

w szkołach podstawowych wyraża 75% mieszkańców. Jedynie niespełna 8% mieszkańców 

usługi świadczone w szkołach podstawowych ocenia bardzo nisko, traktując je jako 

niewystarczające. 

 

 W większości analizowanych miejscowościach zdecydowana większość mieszkańców 

jakość świadczonych usług edukacyjnych w szkołach podstawowych oceniała na bardzo 

wysokim poziomie. Stuprocentowe zadowolenie z poziomu nauczania w szkołach 

podstawowych wyrażali między innymi mieszkańcy miejscowości Świdry, Wagram, Zalesie 

oraz Ryżki. Wysoki poziom usług edukacyjnych w szkołach podstawowych oceniany jest 

również przez mieszkańców miejscowości : Łazy (86%), Sięciaszka Pierwsza (78%) oraz 

Malcanów (72%).   
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Ocena jakości usług edukacyjnych w gimnazjach 

  

 Zdecydowana większość mieszkańców (66%) jakość usług edukacyjnych 

świadczonych w gimnazjach znajdujących się na terenie gminy ocenia na bardzo wysokim 

poziomie. Jedynie 10% mieszkańców poziom edukacyjny jak i usługi edukacyjne w 

imnazjach ocenia bardzo nisko, jako nie spełniające określonych norm i oczekiwań.  

 

g

 

 

W zdecydowanej większości analizowanych miejscowościach poziom i jakość usług 

edukacyjnych w gimnazjach oceniana jest bardzo wysoko. W miejscowościach takich jak : 

Świdry, Zalesie, Sięciaszka Pierwsza oraz Ryżki wśród mieszkańców biorących udział w 

badaniu wykazywany jest 100% poziom zadowolenia z usług edukacyjnych w gimnazjach. 

Dodatkowo w pozostałych miejscowościach zadowolenie mieszkańców plasuje się na 

wysokim poziomie.  

 

Czy obecna ilość obiektów oświatowych na terenie gminy jest wystarczająca?  

 

 W ocenie zdecydowanej większości mieszkańców gminy (72%) ilość obiektów 

oświatowych znajdujących się na terenie gminy jest wystarczająca. Jednakże w opinii 

niespełna 20% mieszkańców ilość obiektów oświatowych jest zbyt mała w porównaniu do 

potrzeb gminy.  
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 Ilość obiektów przeznaczenia oświatowego na terenie gminy jest traktowana jako 

wystarczająca przez mieszkańców miejscowości : Karwacz (100%), Wagram (90%), Jeziory 

(89%), Świdry (86%) czy też Suleje (72%). Jedynie w miejscowości Suchocin, zdecydowana 

większość mieszkańców wyraża opinię o niewystarczającej liczbie ośrodków oświatowych na 

terenie gminy (89%).  

erenie gminy liczba obiektów kulturalnych oceniana jest przez 

ieszkańców jako dość wysoka. Niepełna 50% mieszkańców liczbę obiektów kulturowych 

sób niezdecydowanych, 

aktujących ilość obiektów przeciętnie, sugerując że mogłoby ich być więcej jest 30% 

 

1.7 Ocena aspektów dotyczących sfery kultury na terenie gminy.  

 

Ocena liczby obiektów kulturalnych  

  

Istniejąca na t

m

traktuje jako wystarczającą oraz spełniającą potrzeby mieszkańców. O

tr

mieszkańców.  
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 W zdecydowanej większości miejscowości liczba obiektów kulturalnych na terenie 

gminy oceniana jest jako wysoka. W podanych miejscowościach większość mieszkańców, 

obiekty kulturowe oceniała wysoko: Ryżki (83%), Karwacz (67%), Łazy (58%), Malcanów 

(58%) czy chociażby Zięciaszka Pierwsza (56%).  

Jedynie w miejscowości Suchocin zdecydowana większość mieszkańców (55%) liczbę 

obiektów kulturalnych oceniała dość nisko.  

 

Ocena jakości i ilości usług pełnionych przez obiekty kulturalne 

 

 Z jakości i ilości usług pełnionych przez obiekty kulturalne zadowolona jest dość 

spora grupa mieszkańców (43%), dodatkowo na podobnym poziomie kształtuje się grupa 

mieszkańców oceniających jakość i ilość usług na przeciętnym poziomie.   
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 Z poziomu jakości i ilości usług pełnionych przez obiekty kulturowe zadowoleni są 

między innymi mieszkańcy miejscowości: Ryżki (83%), Świdry (72%), Łazy (57%) czy 

chociażby Wagram (50%).  

 

Ocena różnorodności wydarzeń artystycznych 

 

 Różnorodność wydarzeń artystycznych bardzo wysoko ocenia dość spora grupa 

mieszkańców stanowiących 46% ogółu biorącego udział w badaniu. Dodatkowo osób 

przeciętnie oceniających zróżnicowanie wydarzeń artystycznych jest 34%. Takie wysokie 

oceny mogą świadczyć o dużym zróżnicowaniu wydarzeń, lecz nadal przez dużą część 

mieszkańców traktowaną jako niedostateczną.  

 

Zróżnicowanie wydarzeń artystycznych bardzo wysoko oceniają mieszkańcy 

miejscowości : Świdry (71%), Malcanów (58%), Zalesie (50%) oraz Łazy (43%).  

 

Ocena ważności inwestowania w rozwój kultury na terenie gminy 

 

 W ocenie zdecydowanej większości mieszkańców (77%) bardzo istotną kwestia jest 

inwestowanie w rozwój kultury na terenie gminy. Jedynie niespełna 7% mieszkańców nie 

uważa za ważne inwestowanie w rozwój kultury na terenie gminy.  
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 Z punktu widzenia zdecydowanej większości mieszkańców spośród analizowanych 

miejscowości inwestowanie w rozwój kultury jest bardzo istotnym aspektem wypełniania 

podstawowych funkcji gminy. Największe poparcie inwestowania w rozwój kultury 

zauważyć należy w opiniach mieszkańców następujących miejscowości : Świdry (100%), 

Karwacz (100%), Wagram (90%), Jeziory (89%), Sięciaszka Pierwsza (87%), Malcanów 

(86%), czy chociażby Ryżki (84%).  

 

1.8 Ocena aspektów dotyczących turystyki, sportu oraz rekreacji na terenie gminy.  

 

Ocena atrakcyjności turystycznej gminy 

 

 Atrakcyjność turystyczna gminy przez dużą część mieszkańców oceniana jest bardzo 

nisko, niezadowolonych z poziomu atrakcyjności gminy jest 40% mieszkańców. Co trzeci 

mieszkaniec gminy atrakcyjność turystyczną ocenia na wysokim poziomie,  
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 Niezadowolenie z obecnej atrakcyjności turystycznej gminy wyrażają w swoich 

opiniach mieszkańcy miejscowości: Malcanów (72%), Łazy (58%), u(57%), Jeziory (55%) 

oraz Suleje (43%).  

Zaś atrakcyjność turystyczną na wysokim i zadowalającym poziomie oceniają 

mieszkańcy miejscowości : Zalesie (67%), Świdry (58%) oraz Sięciaszka Pierwsza (55%).  

 

Ocena infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy 

  

Ocena infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy stała się kwestią 

problemową do oceny przez mieszkańców. Mieszkańcy oceniający infrastrukturę na poziomie 

przeciętnym stanowią 41% mieszkańców gminy. Zaś 30% mieszkańców infrastrukturę ocenia 

nisko, a dodatkowo niespełna 30% (28,8%) ocenia ją wysoko.  

 

 

 Dość wysoko infrastrukturę rekreacyjno-sportową oceniali mieszkańcy następujących 

miejscowości : Łazy (43%), Malcanów (43%) oraz Wagram (40%). 

 Zaś najniżej infrastrukturę oceniali mieszkańcy miejscowości : Suchocin (72%), 

Jeziory (56%) oraz Zalesie (50%) 

 

Ocena bazy turystyczno-wypoczynkowej  

 

 Zdecydowana większość mieszkańców gminy (52%) bazę turystyczno-wypoczynkową 

gminy ocenia na bardzo niskim poziomie, traktując ja jako niewystarczającą i 

niezaspokajającą potrzeb mieszkańców jak i turystów. Dodatkowo niespełna 40% 

mieszkańców bazę turystyczno-wypoczynkową ocenia na przeciętnym poziomie. Jedynie 

10% mieszkańców bazę ocenia bardzo wysoko.  
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 Najniżej bazę turystyczno-wypoczynkową oceniają mieszkańcy poniższych 

miejscowości : Jeziory (78%), Łazy (72%), Suchocin (67%), Wagram (60%) oraz Ryżki 

(50%).  

 

Ocena oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży na terenie gminy 

 

 Oferta dotycząca możliwości spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży na 

terenie gminy przez mieszkańców oceniana jest dość nisko. Połowa mieszkańców ofertę tą 

traktuje jako niewystarczającą i uniemożliwiająca dzieciom i młodzieży odpowiednie 

wykorzystanie czasu wolnego.  Jedynie 13% mieszkańców ofertę spędzania czasu wolnego 

przez młodzież ocenia na wysokim poziomie, traktując jako wystarczającą.  

 

 W gronie osób oceniających na wysokim poziomie ofertę spędzania czasu wolnego 

przez dzieci i młodzież znajdują się mieszkańcy miejscowości : Świdry (43%), Zalesie (33%) 

oraz Karwacz (33%). 
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 Zaś nisko poziom i jakość oferty spędzania czasu wolnego przez młodzież oceniana 

przez mieszkańców miejscowości : Jeziory (89%), Ryżki (80%), Suleje (72%), Wagram 

(60%) czy chociażby Łazy (58%).  

 

Ocena oferty spędzania czasu wolnego dla dorosłych na terenie gminy 

 

 Oferta spędzania czasu wolnego skierowana do dorosłej części społeczności gminnej 

przez większość mieszkańców gminy (53%) oceniana jest bardzo nisko. Jedynie niespełna 

17% mieszkańców ofertę dla dorosłych ocenia dość wysoko, traktując ją jako wystarczającą i 

zaspokajająca potrzeby dorosłych.  

 

 W miejscowości Sięciaszka Pierwsza zdecydowana większość mieszkańców (56%) 

ofertę spędzania czasu wolnego dla osób dorosłych oceniło na wysokim poziomie.  

 Zaś negatywnej oceny oferty możliwości spędzania czasu wolnego przez dorosłych 

dokonali mieszkańcy w miejscowościach: Jeziory (89%), Łazy (72%), Zalesie (67%), Ryżki 

(67%) oraz Suchocin (56%).  

 

Ocena działania promocyjnego gminy w zakresie turystyki 

  

Działania promocyjne gminy w zakresie turystyki przez sporą część mieszkańców 

oceniane jest na bardzo niskim poziomie. Świadczy to o niezadowoleniu mieszkańców z 

działań gminy w tym zakresie, oraz zwraca uwagę na konieczność poszerzenia działań w tym 

zakresie. Dodatkowo 39% mieszkańców działania te ocenia na przeciętnym poziomie, 

traktując działania mimo starań gminy jako niewystarczające.  
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Najbardziej niezadowoleni z działań promocyjnych gminy w zakresie turystyki są 

mieszkańcy miejscowości : Suchocin (78%), Łazy (72%), Malcanów (58%) czy chociażby 

Zalesie (50%).  

 

Ocena ważności inwestowania w rozwój turystyki na terenie gminy 

 

 Inwestowanie w rozwój turystyki na terenie gminny przez zdecydowaną większość 

mieszkańców oceniana jest na bardzo wysokim poziomie. Przez niespełna 77% mieszkańców 

inwestowanie w rozwój kultury traktowane jest jako kwestia istotna w działaniu gminy. 

Jedynie niespełna 10% mieszkańców inwestowanie w rozwój kultury traktuje jako nieistotny 

czy wręcz mało ważny aspekt działalności gminy.  

 

Ważność inwestowania w rozwój kultury w swoich opiniach wyrażają mieszkańcy 

miejscowości: Zalesie (100%), Ryżki (100%), Wagram (90%), Łazy (86%), czy chociażby 

Świdry (72%).  
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2. Najpilniejsze aspekty do realizacji w celu poprawy warunków bytowych w 

gminie 

 

 Zdaniem mieszkańców gminy biorących udział najważniejszymi aspektami 

stanowiącymi najpilniejszy cel do zrealizowania są:  

1) działanie na rzecz aktywizacji zawodowej i walka z bezrobociem 

2) poprawa jakości i dostępu do usług medycznych 

3) poprawa infrastruktury drogowej. 

 

Spośród wymienionych wielu aspektów mieszkańcy wybrali wyżej wymienione aspekty 

jako konieczne do zrealizowania w czasie najbliższym. Poprawa infrastruktury drogowej, 

dostęp do opieki medycznej oraz kwestia bezrobocia przez mieszkańców traktowane są jako 

bezpośrednie zagrożenia dla funkcjonowania mieszkańców gminy. Wymienione aspekty 

traktowane są przez mieszkańców jako najpilniejsze do zrealizowania, oraz konieczne do 

poprawy ich stanu funkcjonowania. Zaś jako ostatnie w kolejności do zrealizowania 

mieszkańcy gminy wskazali rozwój kultury oraz rozwój infrastruktury edukacyjnej. Powyższe 

dwa aspekty już wcześniej mieszkańcy ocenili na wysokim poziomie funkcjonalności.   
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3. Mocne strony gminy. 

 

 

 

Spośród możliwych wielu pozytywnych aspektów gminy mieszkańcy zostali 

poproszeni o ocenę mocnych stron własnej gminy.  

Jako zalety gminy o dużym znaczeniu traktowane są :  

1) korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne 

2) wystarczająca ilość placówek przedszkolnych 

3) wystarczająca ilość bibliotek i świetlic.  

 

Położenie geograficzne oraz kwestie edukacyjno-kulturalne traktowane są przez znaczną 

część mieszkańców jako najważniejsze i najbardziej rozwinięte atuty gminy.  Dodatkowo 

mocnymi stronami gminy o dość sporym znaczeniu są zagospodarowanie przestrzenne oraz 

aktywność społeczna mieszkańców na wysokim poziomie.  
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4. Słabe strony gminy. 

 

Mieszkańcy gminy poproszeni o wytypowanie słabych stron gminy, zwrócili uwagę 

na złe bądź  niedostatecznie dobrze funkcjonowanie następujących aspektów:  

1) Wysoki poziom bezrobocia 

2) Zły dostęp do usług opieki medycznej 

3) Niska aktywność społeczna 

4) Zła infrastruktura drogowa  

 

Wyżej wymienione aspekty oraz ich funkcjonowanie w opinii mieszkańców są 

niezadowalająca, a ich poziom oceniany jest dość nisko. Fenomenem okazał się być aspekt 

aktywności społecznej, która traktowana jest zarówno jako mocna jak i słaba strona 

mieszkańców. Należy jednak zwrócić uwagę, że aktywność społeczna rozpatrywana może 

być przez mieszkańców z różnych aspektów, stąd to rozproszenie opinii.  
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5. Szanse rozwojowe dla gminy 

 

Spośród wielu aspektów mogących stanowić szanse rozwoju gminy na wielu 

płaszczyznach mieszkańcy wybrali te które w ich opinii w największym stopniu mogą 

wpłynąć na rozwój gminy.   

 Największymi szansami dla rozwoju gminy są : 

1) możliwość pozyskania środków finansowych UE 

2) posiadanie terenów inwestycyjnych 

3) rozwój małej przedsiębiorczości. 

 

Wymienione powyżej szanse rozwojowe dla gminy dotyczą sfery gospodarczej, 

inwestycyjnej oraz finansowej. Duża część mieszkańców nadzieję rozwoju gminy upatruje w 

pozyskiwaniu różnego środków finansowych z organizacji zewnętrznych, przede wszystkim z 

UE. Wzrost znaczenia działalności gospodarczej oraz umożliwienie podmiotom zewnętrznym 

podejmowania inicjatyw na terenie gminy w opinii wielu mieszkańców również może w 

dużym stopniu wpłynąć na rozwój gminy.   
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6. Największe zagrożenia dla rozwoju gminy 

 

 

 Zagrożeniami o największym znaczeniu dla rozwoju gminy mieszkańcy wskazali:  

1) ograniczona możliwość pozyskiwania środków finansowych UE 

2) brak udogodnień dla tworzenia działalności gospodarczej 

3) brak lokalizacji na terenie gminy inicjatyw realizowanych przez podmioty zewnętrzne 

4) brak rozwoju małej przedsiębiorczości 

5) malejące dochody budżetu gminy 

 

W wyżej wymienionych aspektach mieszkańcy upatrują największe zagrożenie dla 

ogólnego rozwoju gminu. Ograniczenie czynników gospodarczych oraz finansowych jest 

zdaniem większej części mieszkańców potencjalnym zagrożeniem obniżającym ogólny 

rozwój gminy.  
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WNIOSKI 

 

Mieszkańcy podczas przeprowadzonego badania ankietowego dotyczącego aktualnej 

sytuacji społeczno gospodarczej, słabych i mocnych stron Gminy Łuków, szans i zagrożeń 

związanych z jej rozwojem udzielali rzetelnych ocen, dokonywali wyboru spośród wielu 

możliwych aspektów oraz dokonywali oceny poziomu zadowolenia czy też oceny 

funkcjonowania konkretnych aspektów dotyczących gminy.  

Aktualna sytuacja społeczna w ocenie mieszkańców gminy nie stanowi zagrożenia dla 

funkcjonowania zbiorowości oraz jest dobrze oceniana przez mieszkańców. Typowe 

problemy społeczne takie jak: alkoholizm, bezdomność, narkomania, ubóstwo czy przemoc w 

rodzinie zdaniem mieszkańców nie stanowią istotnych problemów w gminnej społeczności, 

nie stanowią zatem zagrożenia dla funkcjonowania gminy na odpowiednim poziomie. 

Jednakże problematycznym aspektem społecznym gminy jest niskie zaangażowanie 

mieszkańców w sprawy gminy. 

Sytuacja gospodarcza w opinii większości mieszkańców oceniana jest dość dobrze.  

Mocnymi stronami sytuacji gospodarczej gminy są: działalność rolnicza oraz działalność 

gminy w kwestii pozyskiwania owych inwestorów. Zarzutami zaś są: mała możliwość 

zdobycia zatrudnienia na terenie gminy oraz działalność gminy na rzecz aktywizacji 

zawodowej i promocji zatrudnienia 

Środowisko naturalne oraz zagospodarowanie przestrzenne przez zdecydowaną 

większość mieszkańców oceniana jest na wysokim poziomie. Estetyka przestrzenna oraz 

działalność instytucji przeznaczenia publicznego w opinii mieszkańców spełniają swoje 

funkcje oraz zadania. Środowisko naturalne jest zadbane o niskim poziomie zanieczyszczenia.  

Infrastruktura techniczna w opinii mieszkańców gminy oceniana jest wysoko, a 

mieszkańcy nie widzą w niej zarzutów odnośnie funkcjonowania na odpowiednim poziomie. 

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, zarządzanie gospodarką odpadami oraz poziom dostępu 

do usług telekomunikacyjnych zdaniem mieszkańców są na wysokim poziomie.  

Opieka zdrowotna przez mieszkańców gminy oceniana jest dość wysoko. jednakże w 

opinii mieszkańców istnieje niewystarczająca ilość placówek medycznych i konieczna jest 

rozbudowa bazy medycznej, oraz lokalizacja na terenie gminy prywatnych gabinetów 

medycznych. Mieszkańcy na terenie gminy czują się bezpiecznie, a działalność służb 

mundurowych oceniana jest bardzo wysoko. 

Sfera kulturalno-edukacyjna w gminie oceniana jest przez mieszkańców na 

najwyższym poziomie spośród wszystkich omówionych aspektów funkcjonowania gminy. 
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Poziom edukacji na wszystkich szczeblach : przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum 

oceniany jest bardzo wysoko przez mieszkańców, a istniejąca liczba obiektów przeznaczenia 

edukacyjnego w gminie jest odpowiednia do potrzeb.  

Atrakcyjność turystyczna gminy w opinii mieszkańców jest na przeciętnym poziomie, 

a infrastruktura rekreacyjno-sportowa zdaniem mieszkańców potrzebuje rozbudowy, oraz 

zwiększenia funkcjonalności. Istniejąca baza wypoczynkowa nie jest dostosowana do potrzeb 

mieszkańców, którzy aktualne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży jak i 

zarówno dla dorosłych traktują jako niewystarczające.  

 

Największym atutem gminy zdaniem mieszkańców jest poziom rozwoju edukacji oraz 

kultury, stanowiących podstawę funkcjonowania mieszkańców. Położenie geograficzne 

gminy jest również mocną stroną gminy, z której powinno się korzystać jak najwięcej w celu 

rozwoju gminy. Gmina boryka się z problemem wysokiego bezrobocia, słabym dostępem do 

opieki medycznej oraz niską aktywnością społeczną mieszkańców. Aby zniwelować 

problemy należy podejmować wiele działań dotyczących walki z bezrobociem, aktywizacją 

zawodową mieszkańców najbardziej zagrożonych brakiem pracy oraz promować 

zatrudnienie. Wysokie nadzieje wiążące się z rozwojem gminy mieszkańcy upatrują wraz z 

pozyskiwaniem środków finansowych z UE, oraz poszerzaniem działalności gospodarczej na 

terenie gminy małych przedsiębiorców jak i inwestorów z zewnątrz.  


