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Wstęp 
 

Raport przedstawia wyniki z badania przeprowadzonego na potrzeby konsultacji społecznych 

projektu miejscowego projektu zagospodarowania przestrzennego (dalej mpzp): Uchwała  

nr VI/73/2019 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia  

do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji 

kruszywa naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska. 

 

 
Ryc. 1. Granice projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Źródło: załącznik do uchwały nr VI/73/2019 Rady Gminy Kaliska z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia 

do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji kruszywa 

naturalnego w miejscowości Dąbrowa, gmina Kaliska.  

 

Badania ankietowe były jedną z trzech technik wykorzystywanych w konsultacjach, 

pozostałe to dwa spotkania otwarte oraz mapa na stronie www. Konsultacje społeczne realizowane 

były w ramach projektu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej „Nowa jakość konsultacji 

społecznych planów zagospodarowania przestrzennego. II edycja” współfinansowanego z Unii 

Europejskiej, program PO WER, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych 

i planowania przestrzennego.  

Konsultacje społeczne towarzyszyły całemu procesowi planistycznemu (procedura konsultacji 

społecznych przy sporządzaniu mpzp przedstawiona została na rycinie 2). Pierwszy etap konsultacji 

społecznych trwał od zbierania wniosków do przedstawienia projektu mpzp Gminnej Komisji 

Architektoniczno-Urbanistycznej. Na tym etapie przeprowadzono badania ankietowe, uruchomiono 

nowe funkcjonalności mapy na stronie www oraz zbierano wnioski za pomocą mapy na stronie www, 

zaplanowano spotkanie otwarte (I kwartał 2020 roku). Drugi etap konsultacji społecznych będzie 

obejmował okres wyłożenia projektu do publicznego wglądu i zbierania uwag. Na ten etap konsultacji 
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społecznych zaplanowano spotkania otwarte oraz wykorzystanie mapy na stronie www (II połowa 

2020 roku).  

 
Ryc. 2. Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym 
Źródło: opracowanie M. Jaskulska na podstawie Ustawy z dnia 23 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  

             przestrzennym. 

 

Celem konsultacji społecznych było: 

1) rozpoznanie potrzeb i obaw mieszkańców dotyczących inwestycji planowanej w mpzp, 

2) rzetelna informacja na temat środowiskowych, krajobrazowych, przestrzennych,  

ekonomicznych i społecznych konsekwencji realizacji inwestycji projektowanych  

w mpzp, 

3) rozwiązanie konfliktu na linii mieszkańcy - inwestor (droga, skutki środowiskowego  

i krajobrazowe), 

4) edukacja urbanistyczna, 

5) aktywizacja mieszkańców, 

6) wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w gminie. 

 

Aby poinformować mieszkańców i pozostałych interesariuszy o sporządzanym projekcie 

mpzp oraz aby zachęcić do udziału w konsultacjach przeprowadzono kampanię informacyjną. 

Kampania poprzedzająca realizację badania ankietowego obejmowała: 

1) profil FB,  

2) ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Kaliska,  

3) ogłoszenie parafialne,  

4) plakaty na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Dąbrowa oraz Urzędzie Gminy Kaliska,  

5) ulotki.  
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Ryc. 3. Kampania informacyjna 
Źródło: Urząd Gminy Kaliska. 
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Metodologia badań 
 

Badania przeprowadzone zostały metodą wywiadu indywidualnego w oparciu  

o ustrukturyzowany kwestionariusz. Pytania przygotowane zostały przez doradcę ds. konsultacji 

społecznych we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Kaliska i doradcą ds. planowania 

przestrzennego.  

Kwestionariusz składał się z 31 pytań: 12 pytań otwartych i 19 pytań zamkniętych. 

Kwestionariusz wywiadu znajduje się w Aneksie 2. Ponadto, mieszkańcy mieli też możliwość udziału 

w dodatkowym wywiadzie swobodnym który miał na celu lepsze poznanie miejscowości celem 

stworzenia ich charakterystyk. Pytania dotyczyły: 

1) potrzeb mieszkańców, 

2) jakości życia, 

3) oceny proponowanych rozwiązań transportowych, 

4) oceny pomysłu budowy żwirowni. 

Uzupełnieniem kwestionariusza były wydruki map, na których respondenci mogli zaznaczać swoje 

wnioski, sugestie, pomysły. 

  Badanie realizowane było przez studentów II roku socjologii na Uniwersytecie Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy. Opiekunem merytorycznym badania była dr Marta Jaskulska. Ankieterzy 

przeszkli szkolenie ankieterskie, poznali także procedurę planistyczną, specyfikę gminy oraz temat 

konsultacji społecznych. 

Badanie realizowane było do 2 do 5 października 2019 roku, od środy soboty. Badanie miało 

formę indywidualnej rozmowy respondenta z ankieterem w oparciu o przygotowany wcześniej 

kwestionariusz. Badanie prowadzone było z jednym z domowników w wieku powyżej 16 lat. 

Badania realizowane były zarówno w dni powszednie, jak i weekendowe, w godzinach 

porannych i popołudniowych. W trakcie badania ankieterzy odwiedzili wszystkie gospodarstwa 

domowe na terenie miejscowości Dąbrowa i Strych. W przypadku nieobecności domowników, 

ankieterzy odwiedzali dom jeszcze dwukrotnie.  

Badanie i ankieterzy spotykali się z pozytywnym przyjęciem.  

W trakcie badań zebrano 45 kwestionariuszy, 15 ze Strychu oraz 30 z Dąbrowy. Ankieterzy 

usłyszeli 7 odmów udziału w badaniu. Zanotowano 11 nieobecności (po 3 wizytach w gospodarstwie 

domowym).  

W raporcie kursywą oznaczono wypowiedzi respondentów. 

W ramach techniki badanie ankietowe sporządzona została „Analiza uwarunkowań 

środowiskowych oraz materiałów wykorzystanych do uzyskania decyzji środowiskowej dla 



 
 

 
7 

Konsultacje społeczne w gminie Kaliska - 2019  

przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „DĄBROWA” na dz. nr 

80 i 93 obręb Dąbrowa”. Zakres tego dokumentu obejmuje: 

1) analizę środowiskowa – analiza akustyczna, wpływ na krajobraz, oddziaływanie na środowi-

sko, obszary chronione; 

2) analizę gospodarczą – wpływ inwestycji na budżet gminy, wpływy z inwestycji a inwestycje 

w gminie i miejscowościach Strych i Dąbrowa; 

3) analizę transportową – warianty przebiegu drogi; 

4) rekultywację – możliwości zagospodarowania terenu (wizualizacje), przykłady z innych miej-

scowości, dobre praktyki; 

5) możliwości zabezpieczenia interesu publicznego (dobro mieszkańców). 

Po przeprowadzonym badaniu ankietowym rozdawana była broszura informacyjno-

edukacyjna dotycząca planowania przestrzennego i procedury planistycznej, charakterystyki 

projektowanego mpzp oraz zawierająca wyniki dodatkowej analizy przeprowadzonej na potrzeby 

niniejszego procesu konsultacji, o której mowa powyżej. Podstawą przygotowania broszury był 

schemat dostarczony przez FRDL wzbogacony o wnioski z przeprowadzonych analiz.  

Poniżej przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego z mieszkańcami 

miejscowości Strych i Dąbrowa. 
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Charakterystyka respondentów Dąbrowy oraz Strychu 
 

Respondenci według płci 

Porównując respondentów pod względem płci zauważyć można nieznaczną przewagę kobiet 

(53,3% wobec 46,7% mężczyzn). Przewaga kobiet jest bardziej widoczna w miejscowości Strych, 

gdzie kobiety dwukrotnie chętniej rozmawiały z ankieterami niż mężczyźni. 

 

 

Ryc. 4. Respondenci wg płci 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

 

 

Ryc. 5. Respondenci wg płci w miejscowości Dąbrowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Ryc. 6. Respondenci wg płci w miejscowości Strych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Respondenci według wieku 

Średni wiek respondentów wynosił 50 lat, 48 lat w Dąbrowie, a 55 lat w Strychu. 

Struktura ankietowanych ze względu na wiek pokazuje, że najliczniej reprezentowaną (42%) 

grupą respondentów były osoby w wieku 40-59 lat, następnie 31% stanowili respondenci mający  

60 lat i więcej, 22% w wieku 25-39 lat. Najmniejszy udział stanowiły osoby w wieku 18-24 lat, 

jedynie 4%. 

 

Ryc. 7. Respondenci wg wieku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Struktura wieku z podziałem na miejscowości pokazuje bardzo duże różnice: Dąbrowa  

nie odbiegła mocno od struktury zbiorczej, wciąż dominującą (połowa respondentów) grupę 

stanowiły osoby w wieku 40-59 lat. W Strychu ponad połowa respondentów to osoby w wieku 

poprodukcyjnym. Osób z przedziału 40-59 było niemal dwukrotnie mniej w Strychu niż w Dąbrowie. 

 

 

Ryc. 8. Respondenci wg wieku w Dąbrowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

 

Ryc. 9. Respondenci wg wieku w Strychu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Respondenci według wykształcenia 

W Dąbrowie najwięcej respondentów deklarowało wykształcenie zawodowe, w Strychu było  

to wykształcenie średnie. W Strychu, w porównaniu z Dąbrową, było dwukrotnie więcej 

mieszkańców deklarujących wykształcenie podstawowe lub brak wykształcenia oraz niemal 

dwukrotnie mniej mieszkańców deklarujących wykształcenie wyższe. 

 

 

Ryc. 10. Respondenci wg wykształcenia w Dąbrowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

 

Ryc. 11. Respondenci wg wykształcenia w Strychu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Respondenci według statusu zawodowego 

Wśród respondentów z Dąbrowy większość stanowiły osoby pracujące (46,67%), drugą 

największą grupą byli respondenci deklarujące się jako osoby zajmujące się domem (20%). 

W Strychu ponad połowa respondentów to emeryci lub renciści (53,33%), drugą najliczniejszą 

grupą stanowiły osoby pracujące (20%). W obu miejscowościach zanotowano bardzo mały osób 

zajmujących się rolnictwem czy prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (6,67%). 

 

 

Ryc. 12. Respondenci wg statusu zawodowego w Dąbrowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

 

Ryc. 13. Respondenci wg statusu zawodowego w Strychu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Respondenci według okresu zamieszkania 

Zarówno w Dąbrowie jak i Strychu zdecydowaną większość respondentów stanowili długoletni 

mieszkańcy.  

W obu miejscowościach niewiele osób deklarowało zamieszkanie w przedziale 5-20 lat (nikt nie 

zadeklarował czasu zamieszkania w przedziale 5-10 lat). 

W Strychu zamieszkiwało niemal dwukrotnie więcej osób, które przeprowadziły się  

do miejscowości w przeciągu ostatnich 5 lat.  

 

 

Ryc. 14. Respondenci wg okresu zamieszkania w Dąbrowie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

 

Ryc. 15. Respondenci wg okresu zamieszkania w Strychu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Jakość życia 

 

Zadowolenie z miejsca zamieszkania 

Zarówno mieszkańcy Dąbrowy, jak i Strychu, byli zadowoleni z życia w swoich 

miejscowościach. Nie wykazywali chęci zmiany miejsca zamieszkania. Niemniej chętnych  

do przeprowadzki było ponad trzykrotnie więcej w Strychu (21,43% mieszkańców miejscowości) 

niż w Dąbrowie (6,67% mieszkańców miejscowości). 

Mieszkańcy Dąbrowy cenili swoją miejscowość przede wszystkim za spokój (Cicho, okolice 

zalesione, korytarz ptaków, możliwość prowadzenia ogrodu), dobrych sąsiadów (Spokój, przyjaźni 

ludzie), przywiązanie (Nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej, przywiązanie do domu i tego miejsca, 

sama wybudowałam ten dom), status miejscowości rodzinnej (Mieszkam od urodzenia, rok 

mieszkałem w mieście i mi się nie podobało). Wśród negatywnych aspektów życia w Dąbrowie 

wskazywano na brak inwestycji, oddalenie od innych miejscowości, brak oświetlenia, brak przemysłu.  

Podobne uzasadnienia padały w przypadku odpowiedzi dlaczego mieszkańcy Dąbrowy  

nie planowali zmiany miejsca zamieszkania: spokój (Mimo tego, że brak udogodnień miejskich, a tak 

cisza, spokój, blisko lasy), przywiązanie (Nie, bo już jestem za stara, starych drzew się nie przesadza), 

dom rodzinny, dobre miejsce do życia (O wiele lepiej niż w mieście), sąsiedzi (Bardzo dobrze się 

mieszka, wspaniali ludzie). Pojawiały się także uzasadnienia pragmatyczne (Kupno domu na kredyt) 

lub warunkowe (Dopóki gmina nie będzie ingerować w życie mieszkańców). Osoby, które chciałaby 

się wyprowadzić wskazywały na brak odpowiedniej infrastruktury (Nikt nie dba o drogi i warunki 

życia) lub trudności codziennego funkcjonowania bez odpowiedniej komunikacji publicznej (Brak 

prawa jazdy – bliżej do centrum). 

Dla mieszkańców Strychu przyczyną zadowolenia były przede wszystkim: spokój (Ustronne 

miejsce, zacisze), przyroda (Las, grzybki, jagódki), powietrze (Spokój, dobre powietrze).  

Osoby, które chciałby wyprowadzić się ze Strychu wskazywali na: sąsiadów, marazm, stan 

infrastruktury (Nic się nie dzieje, co chwilę trzeba naprawiać zawieszenie). Osoby deklarujące chęć 

pozostania mówiły o: spokoju, ciszy, czystym powietrzu, dobrych warunkach do odpoczynku, 

zakorzenieniu i zasiedzeniu (Starych drzew się nie przesadza, Ja się tu wychowałam, moi rodzice się 

tu wychowali i ja tu umrę proszę pana). 
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Ryc. 16. Zadowolenie z życia w Dąbrowie  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

 

Ryc. 17. Chęć wyprowadzenia się z Dąbrowy  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Ryc. 18. Zadowolenie z życia w Strychu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Nie pojawiły się odpowiedzi zdecydowanie nie  

            i trudno powiedzieć. 

 

 

Ryc. 19. Chęć wyprowadzenia się ze Strychu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Zmiana warunków bytowych 

Większość mieszkańców Dąbrowy uważała, że w okresie ostatnich 5 lat warunki życia w ich  

miejscowości poprawiły się (66,67%), nieliczni mieszkańcy byli odmiennego zadnia (3,33% 

stwierdziło, że warunki pogorszyły się). Rozkład odpowiedzi inaczej przedstawiał się w Strychu, 

gdzie połowa mieszkańców czuła, że przez ostatnie pięć lat warunki nie uległy zmianie,  dwukrotnie 

większy niż w Dąbrowie odsetek mieszkańców deklarował, że warunki pogorszyły się (7,14%). 
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W Dąbrowie poprawił się przede wszystkim stan kanalizacji i dróg, ścieżek rowerowych  

oraz chodników, remont świetlicy. Pojedyncze osoby wskazywały także na poprawę stanu sieci 

wodociągowej, oświetlenia, wzrost płac, nowy przystanek, zmianę sołtysa. Wśród uciążliwości 

wskazano stan dróg.  

W Strychu wskazywano na poprawę: stan budynków, lampy uliczne, droga, usunięcie wysypiska 

(co sprawia, że jest Cicho, okolice zalesione, korytarz ptaków, możliwość prowadzenia ogrodu).  

Do poprawy pozostawała sprawa odbioru śmieci, brakowało sprawnej kanalizacji deszczowej. 

 

 

Ryc. 20. Zmiana warunków życia w Dąbrowie w okresie ostatnich 5 lat 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Ryc. 21. Zmiana warunków życia w Strychu w okresie ostatnich 5 lat 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Dąbrowa / Strych jako miejsce dobre dla dzieci 

 Pomimo zauważalnych zmian, jedynie 4 na 10 respondentów uznawało swoją miejscowość 

zamieszkania za miejsce przyjazne dla dzieci, wnuków. W Dąbrowie pod takim zdaniem mogłoby 

się podpisać 43% mieszkańców, w Strychu 32%. Przeciwnego zdania było 40% badanych  

w Dąbrowie i 38% w Strychu. 

 Dąbrowa była oceniana jako miejsce dobre dla dzieci ze względu na spokój, komunikację 

publiczną, zajęcia pozalekcyjne (latem zajęcia, sołtyska bardzo się stara), świetlicę i plac zabaw  

oraz dobrze działające instytucje publiczne. Minusy to niedostateczna jakość komunikacji publicznej 

(Złe dojazdy, więcej autobusów!, przepchane autobusy, bardzo mało połączeń), brak miejsc dla dzieci, 

nuda, brak miejsc pracy (Mało miejsc pracy) i brak perspektyw (Nic tu się nie dzieje, zamknięta 

świetlica, otwarta tylko na imprezki, moje wnuki tu nie mieszkają i mieszkać nie będą).  

 Strych był dobrym miejscem dla dzieci ze względu na położenie, spokój, czyste powietrze. 

Przeważały jednak oceny negatywne: brak dostępu do komunikacji publicznej, brak perspektyw, brak 

zajęć pozaszkolnych, brak dostępu do edukacji, kultury, rozrywki i Internetu, brak sklepów, 

problematyczne sąsiedztwo. 

 

Ryc. 22. Miejscowość zamieszkania jako miejsce dobre dla dzieci, wnuków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Ryc. 23. Dąbrowa jako miejsce dobre dla dzieci, wnuków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Ryc. 24. Strych jako miejsce dobre dla dzieci, wnuków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Mobilność 
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i poza gminą dominował samochód (jako kierowca). Mieszkańcy Strychu, podobnie jak Dąbrowy, 
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Ryc. 25. Mobilność mieszkańców Dąbrowy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

 

Ryc. 26. Mobilność mieszkańców Strych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Funkcjonowanie gminy / miejscowości 

 Osoby badane oceniały wybrane dziedziny wpływające na sposób funkcjonowania miejscowości. 

Mieszkańcy Dąbrowy najwyżej oceniali: trasy rowerowe, chodniki i estetykę przestrzeni. Najniższe 

oceny uzyskały: komunikacja publiczna, przemysł i działalność wytwórcza oraz turystyka. 

 Mieszkańcy Strychu wysoko cenili jakość wody i powietrza, niski poziom hałasu i wysoką 

estetyką przestrzeni. Najniżej ocenili dostępność miejsc pracy, dostępność miejsc spotkań, ofertę 

kulturalną, komunikację publiczną, turystykę, ochronę dziedzictwa kulturowego. 

Mieszkańcy Strychu niżej oceniali działanie swojej miejscowości niż miejscowości Dąbrowa. 

Wyżej ocenione zostało jedynie pięć aspektów: przemysł i działalność wytwórcza, komunikacja 

publiczna, jakość powietrza,  jakość hałasu i poziom hałasu. 

 

Tab. 1. Ocena wybranych dziedzin, aspektów funkcjonowania gminy / miejscowości  

lp. dziedzina / aspekt funkcjonowania gminy / miejscowości Dąbrowa Strych 

1. dostępność handlu (sklepy, punkty usługowe) 4,1 3,8 

2. dostępność usług (szkoły, przedszkola, służba zdrowia) 4,1 3,4 

3. dostępność miejsc pracy 2,9 2,3 

4. rolnictwo 2,9 2,6 

5. turystka 2,4 2,3 

6. przemysł, działalność wytwórcza 2,6 3,0 

7. oferta kulturalna 3,3 1,8 

8. komunikacja publiczna – autobusy 2,1 2,3 

9. dostępność miejsc spotkań  3,5 2,1 

10. trasy rowerowe 4,3 2,9 

11. chodniki 4,4 3,0 

12. drogi 3,9 2,1 

13. ochrona dziedzictwa kulturowego 3,5 2,3 

14. jakość powietrza 4,1 4,6 

15. jaskość wody  3,5 4,2 

16. hałas 3,9 4,7 

17. estetyka przestrzeni 4,3 4,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Najważniejsze problemy miejscowości  

Mieszkańcy Strychu byli niemal jednomyślni przy wskazaniu największej bolączki miejscowości:  

86,67% mieszkańców wskazało na stan dróg. W kategorii inne pojedyncze osoby wskazywały także: 

stan dróg, brak oświetlenia, brak koszy na śmieci, brak dostępu do Internetu, brak sklepów, pracę 

wójta, wylewanie szamba przez sąsiadów. 

Opinie mieszkańców Dąbrowy były bardziej zróżnicowane, jednak dwa problemy wskazywane 

były najczęściej: dostępność sieci gazowniczej (40%) oraz stan dróg i chodników (36,67%).  

W kategorii inne problemy respondenci wskazali: oświetlenie, bezpieczeństwo na drogach 

(Niestosowanie się do przepisów przez auta), komunikację publiczną (Autobusy! Jeżeli autobusy 

by jeździły ludzie by się na nie przerzucili!), brak zasięgu telefonii komórkowej i Internetu, brak 

miejsc wypoczynku i rekreacji (Stworzenie miejsc rekreacyjnych, np. siłownia na dworze; Dom 

pomocy społecznej, generalnie dla starszych ludzi, zajęcia i miejsca spotkań dla nich, Dzienny Dom 

Pobytu; Świetlica), sąsiadów, zanieczyszczenia (Opony palą i kopcą), jakość wody i budowę 

żwirowni (Żwirownia, żeby nie jeździły tiry ani żadne większe samochody).  

 

 

Ryc. 27. Dąbrowa – najważniejsze problemy miejscowości, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Ryc. 28. Strych – najważniejsze problemy miejscowości, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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6) zróżnicowanie funkcji przestrzennych (Same domy i nic więcej; Sklep - mało towarów). 

Podnoszono także kwestię braku środków (Brak pieniądze dla Dąbrowy, pieniądze idą na Kaliska). 

Niektórzy respondenci wskazywali, że w Dąbrowie nie występują problemy przestrzenne  

(Nie ma problemów odkąd zrobili drogi i nie chodzi się po piasku i trzeba płacić0 Za drogę i niedługo 

trzeba będzie płacić). 

 Mieszkańcy Strychu wśród problemy przestrzennych wskazali przede wszystkim na: 

1) brak dojazdu i stan dróg (Tej drogi na Frank de facto nie ma, jest zaledwie udostępniona, 

podobnie na Bytonię; Płoty nachodzą za daleko i ograniczają widoczność na skrzyżowaniach, 

zakrętach; Nie ma miejsca do mijania; Drzewa przy drodze; Samosiejki za blisko drogi, brak 

widoczności na zakrętach przez zieleń),  

2) nieuregulowane kwestie związane z podziałem i własnością ziemi,  

3) obniżający się poziom wód gruntowych,  

4) skarpy,  

5) konflikty sąsiedzkie. 

Wśród potrzebnych nowych funkcji, mieszkańcy Strychu wskazali drogi i miejsca pracy. 

 

Kierunki rozwoju 
 

 W jakim kierunku powinny rozwijać się miejscowości? Dla mieszkańców Dąbrowy 

najważniejsze były handel, usługi, turystyka i rekreacja. Dla mieszkańców Strychu 

najatrakcyjniejszym kierunkiem rozwoju była turystyka, w drugiej kolejności rekreacja, 

mieszkalnictwo i handel. 

 W kategorii inne respondenci z Dąbrowy wskazali: zagospodarowanie pustostanu, niedoszłej 

piekarni, zagospodarowanie starego boiska, lepsze wykorzystanie świetlicy (Młodzi powinni brać 

udział w świetlicy, więcej organizowania imprez, aby był ktoś kto się tym zajmuje. Świetlica jest cały 

czas zamknięta! Nie ma do niej dostępu), porządek (Porządek ma być, trawniki ścięte, końcówka 

Akacjowej), nowe usługi (lekarz, poczta, siłownia zewnętrzna, plac zabaw), poprawa stanu dróg  

i oświetlenia oraz bezpieczeństwa na drogach. 

 Jako inne mieszkańcy Strychu wskazali: budowę hotelu lub pensjonatu, budowę szkoły, sadzenie 

drzew, poprawę estetyki, rozwiązanie problemu quadów rozjeżdżających drogi. Dwie osoby 

postulowały brak jakichkolwiek zmian (Wcale bym nie chciała zmian. Żeby tu było takie zadupie  

jak jest; Raczej lepiej, żeby zostało jak jest). 
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Ryc. 29. Preferowane kierunki rozwoju miejscowości  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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  W Dąbrowie zwolennicy wskazywali na potrzebę rozwoju miejscowości (Większe pieniądze 
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to nie należy temu przeszkadzać). Jednak także zwolennicy budowy żwirowni wskazywali  

na niekorzystny wpływ żwirowni na jakość życia mieszkańców. Przeciwnicy wskazywali  

na zakłócenia spokoju, duży ruch samochodów, zanieczyszczenia, niekorzystny wpływ na istniejące 

zabudowania i stan drogi (Niszczenie drogi, budynków; Samochody ciężarowe popsują drogę, za ostry 

zakręt), pogorszenie bezpieczeństwa (szczególnie dzieci), odcięcie mieszkańców od świata, 

zakłócenia stosunków wodnych, niekorzystny wpływ na krajobraz.  
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 Mieszkańcy Strychu dopuszczający budowę żwirowni wskazywali także warunki minimalne  

dla inwestycji: zapewnienie dojazdu, zabezpieczenie istniejącej drogi, budowa chodnika, 

odpowiednia dbałość o środowisko. Argumentem za była także rekultywacja terenu (Bo może potem 

po żwirowni będzie jeziorko, może nawet dożyję). Przeciwnicy podnosili przede wszystkim: obawę 

przed odcięciem komunikacyjnym miejscowości, kwestie braku dojazdu i związanego z tym braku 

bezpieczeństwa, hałas i kurz powodowany przez żwirownię i transport materiału ze żwirowni, szkody 

środowiskowe i krajobrazowe, obniżenie poziomu wód gruntowych, zagrożenie dla upraw.  

 

 

Ryc. 30. Dąbrowa – poparcie dla budowy żwirowni 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

 

Ryc. 31. Strych – poparcie dla budowy żwirowni 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Mieszkańcy Strychu również chłodno przyjęli pomysł przeznaczenia części zysków z powstania 

żwirowni dla ich miejscowości i raczej nie byli skłonni do zmiany zdania. 57% mieszkańców było 

zdecydowanie przeciw budowie również przy takim scenariuszu. W Dąbrowie natomiast pomysł  

ten zdołał przekonać 53% mieszkańców. 

 Możliwe wykorzystanie dodatkowych środków w Dąbrowie to:  

1) rozbudowa świetlicy (Miejsce dla młodzieży, żeby mogli się spotkać zamiast siedzieć pod skle-

pem, wyciskarka do soku w świetlicy), 

2) rozbudowa placu zabaw, 

3) budowa siłowni, 

4) basen w gminie, 

5) infrastruktura i wydarzenia dla osób starszych, 

6) strefa rekreacji,   

7) oświetlenie energooszczędne, 

8) remonty dróg i chodników (Połączenie drogi Dąbrowa - Strych utwardzenie, Akacjowa- re-

mont, odwodnienie dróg). 

W Strychu wskazano na: 

1) oświetlenie, 

2) infrastrukturę drogową (Poprawienie jakości dróg na Zblewo i Frank, chodniki), 

3) rekultywację terenu po zakończeniu eksploatacji, zbudowanie dobrej drogi do Strychu. 

 

 

Ryc. 32. Dąbrowa – poparcie dla budowy żwirowni w przypadku przeznaczenia części zysków na potrzeby 

              miejscowości Dąbrowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Ryc. 33. Strych – poparcie dla budowy żwirowni w przypadku przeznaczenia części zysków na potrzeby  

            miejscowości Strych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

  Respondentów zapytano czy byłyby jakieś inne czynniki, które mogłyby przekonać  

ich do budowy żwirowni. Respondenci z Dąbrowy wskazywali przede wszystkim na zmianę 

przebiegu trasy ze żwirowni (Byle nie jeździli koło domu, tak to może być; Alternatywa droga)  

lub inwestycje dla Dąbrowy. Część wskazywała jednak na brak takiej możliwości (Nie ma takiej 

możliwości, Absolutnie nic, Armagedon, Powinna bomba pierdolnąć) lub brak wiary w skuteczność 

sprzeciwu mieszkańców (I tak zrobią tą żwirownię, opinie i tak nic nie dadzą). W Strychu  

nikt nie dopuścił takiej możliwości (Nic, absolutnie przeciw; Nic nie może zmienić mojego zdania; 

Musiałoby to być zupełnie inne miejsce na żwirownię). 

W trakcie badania respondentów pytano także o preferowany, ewentualny przebieg drogi 

łączącej żwirownię z drogą krajową. Wskazano dwa możliwe warianty:  

1) od żwirowni wyjazd na ul. Kasztanową, następnie skręt w ul. Bukową i dojazd do drogi  

krajowej 

2) przez działkę nr 94  w obrębie Dąbrowa (obok działki nr 93 - żwirowni), a następnie przez 

działki leśne położone w gminie Zblewo do miejscowości Bytonia. 

Respondenci zdecydowanie opowiedzieli się za wariantem nr 2 (100% w Dąbrowie, 90% w Strychu). 

Mieszkańcy Dąbrowy opisywali ten wariant jako bezpieczniejszy (We wiosce sporo dzieci jeżdżących 

na rowerach, Dzieci biegają, może być niebezpiecznie), omijający teren miejscowości i zabudowę 

mieszkaniową (Drogi są nieprzystosowane i zakręt; Niektóre budynki są bardzo blisko tej ulicy  

i mieszkańcy się tego obawiają; Popękają ściany; Bo drogi w Dąbrowie nie wytrzymają), mniej 

uciążliwy dla mieszkańców (Bez hałasu, Żeby nie przeszkadzało mieszkańcom niech jeżdżą przez lasy, 

Nie jest to uciążliwe dla mieszkańców, Łatwiej wynieść sprzęt, żwir itd. A to z kolei nie będzie irytować  
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mieszkańców). W Strychu wybór wariantu 2 uzasadniano bezpieczeństwem, mniejszymi 

uciążliwościami (Mniej przeszkadzałoby ludziom z Dąbrowy, mniejsza szkodliwość dla drogi; Stan 

dróg w Dąbrowej, trudności w wymijaniu; Nie przeszkadzać sąsiadom przy Bukowej i Kasztanowej; 

Mniejszy ruch przez trasę Dąbrowa - Strych, dojazd do Zblewa). Osoba wybierająca  

wariant 1 stwierdziła: Mniejsze wybicie drogi, kurz i hałas mniej w naszą stronę. 

 

 

 Ryc. 34. Preferowane warianty połączenia drogowego między żwirownią a drogą krajową 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Inne uwagi 

 

Respondenci na zakończenie badania mogli podzielić się swoimi uwagami, innymi 

przemyśleniami. W Dąbrowie respondenci powiedzieli: 

1) Świetlica!!! Plac zabaw!!! Zabrali świetlicę, brak miejsca do zabaw dla dzieci. 

2) Jest porządek. 

3) Dlaczego musimy płacić takie podatki? 

4) Słaby wójt od początku nic się nie zmieniło. 

5) Dzięki wójtowi zmienia się na lepsze. 

6) Więcej autobusów!!! 

7) Autobusy! Zero autobusów w weekendy, zabrali autobusy, podwyżki cen biletów! Autobusy  

i jeszcze raz autobusy.  

8) Znaki i ograniczenie prędkości przy szkole, utwardzenie drogi, dodatkowe oświetlenie przy 

skrzynce elektrycznej nr 38.  

9) Bardzo miło mi się z Panią rozmawiało. 
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W Strychu: 

1) Żadnej żwirowni, trzeba sadzić drzewa, jak chce żwirownię to niech sobie helikopterem lata 

i żwir wozi. 

2) Kontrola szamba. 

3) Potrzeba tu drogi, kanalizacji i podziemnej linii energetycznej. 

4) Dobry ksiądz, autobus dobrze, gmina wyciągnie zakopane auto zimą. 

5) Podczas instalacji skrzynki na prąd zniszczono mi ogród. 

6) Nie poruszam się poza gminą. 

 

Wnioski 

 

Przeprowadzone wywiady pokazują, że mieszkańcy są związani ze swoimi miejscowościami – 

mieszkają tam długo (powyżej 20 lat lub od urodzenia) i nie chcą się przeprowadzać. Fakt, że udało 

się przeprowadzić wywiady w niemal wszystkich gospodarstwach domowych pokazuje,  

że mieszkańcy są zaangażowani w sprawy miejscowości. 

Mieszkańcy Strychu mieli bardzo sprecyzowane poglądy: odpowiedzi typu nie mam zdania/nie 

wiem padały bardzo rzadko w trakcie wywiadów z mieszkańcami. W przypadku pytania 

najważniejsze problemy miejscowości w Strychu odpowiedzi skupiły się na jednym problemie, stanie 

dróg, podczas gdy w Dąbrowej miano najważniejszego problemu przypisywano różnorakim 

kwestiom. 

 Mieszkańcy Strychu wskazywali na pewne poczucie wykluczenia, beznadziei. Niemal 67% 

mieszkańców Dąbrowy uważa, że warunki w ich miejscowości uległy poprawie przez ostatnie 5 lat, 

w Strychu natomiast aż 50% respondentów czuło, że warunki nie zmieniły się. W Strychu,  

w porównaniu do Dąbrowy, dwukrotnie częściej respondenci wskazywali, że warunki  pogorszyły 

się. Również pytanie dotyczące zmiany miejsca zamieszkania pokazuje rozczarowanie mieszkańców 

Strychu – co prawda zdecydowana większość nie chciałaby się wyprowadzać, jednak odsetek tych, 

którzy chcieliby zmienić miejsce zamieszkania jest w Strychu niemal dwukrotnie wyższy  

niż w Dąbrowie. Odsetek mieszkańców niezadowolonych z życia w ich miejscowości był w Strychu 

dwukrotnie wyższy niż w Dąbrowie. 

Temat żwirowni budził duże emocje. Zarówno w Dąbrowej jak i Strychu mieszkańcy  

w większości byli przeciwni budowie. Opór był dużo mniejszy w Dąbrowej. 50% mieszkańców było 

przeciwnych, ale jedynie 26,67% deklarowało zdecydowany sprzeciw, a propozycja przeznaczenia 

części zysków z działania żwirowni dla rozwoju miejscowości była w stanie przekonać większość 

mieszkańców Dąbrowy do poparcia inwestycji (53,33% respondentów). W Strychu sprzeciw był  
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znacznie większy i bardziej stanowczy – zdecydowane nie dla inwestycji zadeklarowało niemal 70% 

mieszkańców. Mieszkańcy Strychu wysoko oceniali wartości przyrodnicze i krajobrazowe swojej 

miejscowości, jej przyszłość wiązali z turystyką – żwirowania postrzegana była jako zagrożenie 

aktualnego sposobu i jakości życia oraz przyszłości. 

Pomysł przeznaczenia części zysków z działania żwirowni na rozwój miejscowości zmniejszył 

sprzeciw mieszkańców Strychu jedynie o 9%. Skalę sprzeciwu pokazują też wypowiedzi 

mieszkańców będące odpowiedzią na pytanie Co musiałoby się stać, aby zgodził(a) się Pani/Pan  

na budowę żwirowni w miejscowości Dąbrowa?: jeden z mieszkańców Strychu stwierdził,  

że Nic nie może zmienić mojego zdania. Stwierdzenie to w różnych wariantach powtarzało się 

wielokrotnie, a wymowna jest też krótka, acz dosadna odpowiedź jednej z mieszkanek Dąbrowy: 

Armagedon. 
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Aneks 2. Kwestionariusz wywiadu  
Szanowni Państwo!  

Nazywam się …………………….. Pracuję na zlecenie Urzędu Gminy Kaliska.  

Gmina Kaliska pracuje nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  

dla sołectwa Dąbrowa. Plan jest dokumentem, który wskazuje jak można zagospodarować  

czy zabudować poszczególne działki i miejsca na terenie miejscowości. 

Władze gminy chcą, aby plan odpowiadał potrzebom mieszkańców i mieszkanek. Dlatego  

prosimy o rozmowę i udział w badaniu, którego wyniki będą wytycznymi do planu.  

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej.  

Nie zbieramy żadnych danych objętych RODO, tzn. imienia, nazwiska, nr telefonu itp. Badanie  

ma formę rozmowy – trwa przeciętnie około 20-30 minut. 

Zapraszamy i dziękujemy za udział! 

 

1. Czy jest Pani/Pan zadowolony/zadowolona z mieszkania w Dąbrowie / Strychu? Proszę 

zaznaczyć jedną odpowiedź 

1. zdecydowanie tak 

2. raczej tak 

3. raczej nie 

4. zdecydowanie nie 

5. trudno powiedzieć – proszę przejść do pytania 3 

 

2. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi (dlaczego tak, dlaczego nie?) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Czy w ciągu ostatnich 5 lat warunki życia w Dąbrowie / Strychu zmieniły się, czy pozostały 

bez zmian? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź 

1. zdecydowanie poprawiły się 

2. poprawiły się 

3. nie zmieniły się – przejdź do pytania 5 

4. pogorszyły się 

5. zdecydowanie pogorszyły się 

6. trudno powiedzieć – przejdź do pytania 5 

 

4. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi (co się poprawiło, co się pogorszyło)? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Czy Dąbrowa / Strych gwarantują Pani/Pana dorastającym dzieciom / wnukom dobre, 

odpowiednie warunki życia? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź 

1. zdecydowanie tak 

2. raczej tak 

3. raczej nie 

4. zdecydowanie nie 

5. trudno powiedzieć – proszę przejść do pytania 7 

6. nie mam dzieci / wnuków – proszę przejść do pytania 7 
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6. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi (dlaczego tak, dlaczego nie?) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Proszę o ocenę poszczególnych elementów funkcjonowania gminy w skali od 1 do 5, gdzie  

1 oznacza bardzo źle, 3 trudno powiedzieć, 5 bardzo dobrze. Proszę o wybór jednej odpowiedzi 

w każdym wierszu 

1. Dostępność handlu (sklepy, punkty usługowe) 1 2 3 4 5 

2. Dostępność usług (szkoły, przedszkola, służba zdrowia) 1 2 3 4 5 

3. Dostępność miejsc pracy 1 2 3 4 5 

4. Rolnictwo 1 2 3 4 5 

5. Turystka 1 2 3 4 5 

6. Przemysł, działalność wytwórcza 1 2 3 4 5 

7. Oferta kulturalna 1 2 3 4 5 

8. Komunikacja publiczna – autobusy 1 2 3 4 5 

9. Dostępność miejsc spotkań  1 2 3 4 5 

10. Trasy rowerowe 1 2 3 4 5 

11. Chodniki 1 2 3 4 5 

12. Drogi 1 2 3 4 5 

13. Ochrona dziedzictwa kulturowego 1 2 3 4 5 

14. Jakość powietrza 1 2 3 4 5 

15. Jaskość wody  1 2 3 4 5 

16. Hałas 1 2 3 4 5 

17. Estetyka przestrzeni 1 2 3 4 5 

 

8. Jakie są najważniejsze problemy w Dąbrowie / Strychu, którymi należy zająć się w pierwszej 

kolejności? Proszę zaznaczyć wszystkie wskazane odpowiedzi  

1. tworzenie nowych miejsc spotkań 

2. przygotowanie terenów pod inwestycje 

3. rozwój turystyki (wyznaczania szlaków, rozwój infrastruktury) 

4. wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw 

5. wspieranie powstawania nowych przedsiębiorstw 

6. wspieranie rozwoju rolnictwa 

7. poprawa stanu dróg i chodników 

8. rozbudowa ścieżek rowerowych 

9. poprawa estetyki budynków i otoczenia 

10. poprawa stanu technicznego budynków komunalnych (gminnych) 

11. modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej 
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12. poprawa zaopatrzenia w wodę 

13. dostępność sieci gazowniczej  

14. poprawa systemu gospodarowania odpadami 

15. poprawa dostępności opieki zdrowotnej 

16. dbałość o środowisko 

17. poprawa bezpieczeństwa drogowego 

18. zwiększenie liczby szkół 

19. zwiększenie liczby przedszkoli 

20. rozwój infrastruktury sportowo-rowerowej 

21. zatrzymanie młodych mieszkańców 

22. pozyskiwanie nowych mieszkańców  

23. poprawa jakości funkcjonowania transportu zbiorowego 

24. poprawa bezpieczeństwa - Policja 

25. poprawa bezpieczeństwa - Straż Pożarna 

26. inne - jakie ? ……………………………………………. (proszę wpisać) 

 

9. W jaki sposób najczęściej porusza się Pani/Pan po: 

Zasięg pieszo rowerem autobusem samochodem 

jako kierowca 

samochodem 

jako pasażer 

inne 

Miejscowość Dąbrowa / 

Strych 

1 2 3 4 5 6 

Gmina Kaliska 1 2 3 4 5 6 

poza gminą 1 2 3 4 5 6 

 

 10. W jakim kierunku powinna rozwijać się miejscowość Dąbrowa / Strych? Proszę wybrać 

maksymalnie 3 odpowiedzi. 

1. mieszkalnictwo 

2. rolnictwo 

3. handel 

4. usługi 

5. działalność rzemieślnicza 

6. działalność wytwórcza 

7. turystyka 

8. rekreacja 

9. przemysł (w tym żwirownia)  

10. inne (proszę wpisać jakie? …………………………………………………………….) 

11. Jakie miejsca w miejscowości (zagospodarowane lub nie) określiłby/aby Pana/Pani jako 

miejsca z potencjałem? Jakie to potencjały?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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12. Jakie Pana/Pani zdaniem występują problemy związane z przestrzenią na terenie Dąbrowy 

/ Strychu? Jakie to problemy?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Jakie miejsca w Dąbrowie / Strychu Pana/Pani zdaniem wymagają zagospodarowania lub 

zmiany istniejącej funkcji? Jakie działania są potrzebne? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Czy chciałaby Pani / chciałby Pan wyprowadzić się z Dąbrowy / Strychu? Proszę zaznaczyć 

jedną odpowiedź 

1. tak 

2. nie 

3. trudno powiedzieć – przejdź do pytanie 16 

 

15. Proszę o uzasadnienie (dlaczego tak, dlaczego nie?) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. W miejscowości Dąbrowa rozważana jest lokalizacja żwirowni. Czy popiera Pani / Pan taką 

inwestycję, czy nie? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź 

1. zdecydowanie tak 

2. raczej tak 

3. raczej nie 

4. zdecydowanie nie 

5. trudno powiedzieć – proszę przejść do pytania 18 

 

17. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Dojazd do planowanej może przebiegać w różnych miejscach. Które rozwiązanie jest 

Pani/Pana zdaniem najlepsze? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź 

1. od żwirowni wyjazd na ul. Kasztanową, następnie skręt w ul. Bukową i dojazd do drogi kra-

jowej 

2. przez działkę nr 94  w obrębie Dąbrowa (obok działki nr 93 - żwirowni), a następnie przez 

działki leśne położone w gminie Zblewo do miejscowości Bytonia 

 

19. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Funkcjonowanie żwirowni wiąże się z obowiązkiem opłat na rzecz gminy. Środki te mogą 

być przeznaczone na różne potrzeby i inwestycje w gminie. Część opłaty za działania żwirowni 

może być przeznaczona jedynie dla miejscowości Dąbrowa / Strych. Czy w takiej sytuacji 

poparł(a)by Pani / Pan budowę żwirowni, czy nie? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź 

1. zdecydowanie tak 

2. raczej tak 

3. raczej nie – przejdź do pytania 22 

4. zdecydowanie nie – przejdź do pytania 22 

5. trudno powiedzieć – przejdź do pytania 22 

 

21. Jakie działania, projekty, inwestycje mogą być sfinansowane z takich środków finansowych? 

PRZEJDŹ DO PYTANIA 23 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

22. Co musiałoby się stać, aby zgodził(a) się Pani/Pan na budowę żwirowni  

w miejscowości Dąbrowa? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

23. Płeć Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź 

1. kobieta 

2. mężczyzna 

 

24. Wiek 

proszę wpisać liczbę lat ……………………… 

 

25. Wykształcenie Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź 

1. podstawowe lub brak 

2. gimnazjalne 

3. zawodowe 

4. średnie 

5. policealne / pomaturalne 

6. wyższe 

 

 

26. Status zawodowy Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź 
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1. osoba pracująca 

2. osoba prowadząca działalność gospodarczą 

3. rolnik 

4. osoba zajmująca się domem 

5. osoba bezrobotna 

6. uczeń / student 

7. emeryt / rencista  

 

27. Liczba osób w gospodarstwie domowym ……………….. 

 

28. Od kiedy mieszka Pani/Pan w Dąbrowie / Strychu? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź 

1. od urodzenia 

2. powyżej 20 lat 

3. 10-20 lat 

4. 5-10 lat 

5. od 5 lat lub krócej 

 

29. Czy jest Pani/Pan zameldowany na terenie gminy Kaliska? Proszę zaznaczyć jedną 

odpowiedź 

1. tak 

2. nie 

3. nie pamiętam 

 

30. Miejsce zamieszkania Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź 

1. Dąbrowa 

2. Strych 

 

31. Czy chciałaby Pani / Pan jeszcze coś dodać? Ma Pani/Pan jeszcze jakieś uwagi lub 

pomysły dotyczące zagospodarowania Dąbrowy / Strychu? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


