
 

  

 ZAŁĄCZNIK NR 3 

CZAS WOLNY 
 WYNIKI ANKIETY  



 

 

 

W czasie wolnym lubię (proszę wskazać): 

podróżować 

Spacerować 

spotykać się z ludźmi 

chodzić na kije 

Rowery, spacery, kontakt z naturą 

ćwiczyć 

spacerować, pływać, jeździć na rolkach, jeździć na rowerze  

jeździć na rowerze z rodzina 

jeździć na rowerze 

Zwiedzać, zdobywać góry, jeździć na rowerze 

Czytać oglądać Tv spacerować 

zmęczyć się 

Biegać, spacerować, jeździć na rowerze 

jeździć na rowerze, pływać 

ODPOCZYWAĆ 

biegać, chodzić z kijkami 

jeździć na rowerze do Czech 



ćwiczyć na powietrzu, tańczyć 

czytać książki 

biegać, piesze wędrówki, prace w ogrodzie 

motocykl 

odpoczywać 

Jeździć na rowerze i rolkach ale brak bezpiecznych ścieżek rowerowych  

Motocykl 

pływać, biegać, chodzić na plac zabaw z dziećmi 

chodzić po górach 

wyjechać stąd 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

Proponuję, aby w ofercie kulturalnej znalazły się: 

 

filmowanie, robienie zdjęć, wystawy, warsztaty zdobienia, robienia biżuterii  

jakieś poważne zajęcia 

cokolwiek bo jest strasznie nudno 

ognisko muzyczne dla dzieci i dorosłych, koncerty, teatr, kabaret 

koncerty współczesnych zespołów a nie nudne pogadanki  

kabaret, stand up, teatr, sobotnie wyświetlanie bajek dla dzieci  

jakieś poważne imprezy dla dorosłych 

lepsze imprezy dla wszystkich 

cokolwiek bo teraz to porażka 

Większe zainteresowanie dziećmi i młodzieżą 

zajęcia twórcze dla ludzi dorosłych 

- 

jakieś poważne rzeczy 

Koncerty zespołów alternatywnych 

cokolwiek 

profesjonalne zajęcia taneczne, bellydance na przykład 

kino 

Kino 

teatr objazdowy 

koncerty współczesnych piosenkarzy 

spotkania literackie 

Wydarzenia na świeżym powietrzu, a nie koncerty patriotyczne dla emerytów w sali  

Lokalne kino dla koneserów i koncerty poetyckie 

zajęcia dla osób dorosłych: krawiectwo, stolarstwo, tkanie  

nic się nie dzieje, więc wszystko jedno, byle by było 

propozycje ludzi 
 

 

 



oponuję, aby w ofercie rekreacyjnej znalazły się: 

miejsca spotkań jak altany z miejscem do grila 

bezpieczne miejsca do uprawiania sportów na świeżym powietrzu  

bezpiecznie miejsca do chodzenia i biegania, ścieżki rowerowe  

parki, ścieżki rowerowe 

workouty 

festyny tematyczne 

skatepark, ścieżki rowerowe 

ciekawe miejsca dla dzieci 

oświetlone trasy do biegania 

Częstsze imprezy w plenerze 

ciekawe trasy rowerowe 

DROGI DO JAZDY NA ROLKACH, DESKACH ITP. 

bezpieczne miejsca do biegania 

Rajdy rowerowe 

miejsca dla rodzin 

ścieżki rowerowe, na rolki, do biegania 

- 

atrakcje na pływalni 

pumptrack 

miejsca do biegania, jazdy na rolach, nordic walking 

Spotkania integracyjne.Treningi dla amatorów kijków, rolek, biegów 

Pumptrack i skatepark. 

miejsca do uprawiania sportów biegowych 

bezpiecznie miejsca zabaw dla dzieci, skatepark 

bezpieczne ścieżki rowerowe 
 

Proponuję, aby w ofercie sportowej znalazły się: 

zawody pływackie 

zawody pływackie, maratony, pokazy siłaczy 

zawody, które przyciągną młodzież 

basen otwarty, lodowisko 

korty do tenisa 

zajęcia sportowe (joga, pilates, aerobik, zumba itp.) 

korty tenisowe na wsiach 

jest ok 

korty tenisowe, imprezy sportowe 

Biegi, rajdy rowerowe, marsze z kijkami 

wydarzenia o większym zasięgu 

DROGI DO JAZDY NA ROLKACH, DESKACH ITP. 

zawody sportowe o poważnej randze 

Zajęcia z Nordic Walking 

sportowe imprezy 

siłownie na wsiach 

- 



Ścieżka zdrowia 

otwarte boisko z trawy sztucznej 

pumptrack 

maratony 

Częściej organizowane zawody dla mieszkańców żeby można było porywalizować z sąsiadką:-

) 

Ścieżki rowerowe 

jakieś zwody, jak biegi, maratony 

więcej boisk otwartych 

korty 

 

 

 
 



 
 


