Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjnym
„Jestem stąd – wiejska zagroda”
Na początku roku szkolnego 2014/15 Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele oraz cała
społeczność Gminy Miejska Górka została zaproszona do udziału w projekcie
„Jestem stąd – wiejska zagroda”.
Korzystając z możliwości nawiązania kontaktu za pośrednictwem strony
internetowej

Zespołu

Szkół

im.

St.

Mikołajczyka

w

Miejskiej

Górce,

powiadomiliśmy o rozpoczęciu działań związanych z realizacją naszego projektu
edukacyjnego.
Zaprosiliśmy

wszystkich,

wspomnieniami,

którzy

refleksjami,

pragnęliby

emocjami,

podzielić

wrażeniami,

się

swą

wiedzą,

doświadczeniami,

umiejętnościami, troskami oraz planami związanymi z naszym miasteczkiem
i Gminą – z naszą Małą Ojczyzną.
Zamierzamy zgromadzić jak najwięcej informacji o historii, teraźniejszości
i przyszłości Gminy Miejska Górka.
Chcemy zbadać zaangażowanie mieszkańców w aktywność społeczno – kulturalną
i sportową, poznać tradycje kultywowane na naszym terenie, dowiedzieć się
o troskach „Kowalskiego i Nowaka”.
Zależy nam na udowodnieniu, że nasza cała Gmina jest piękna, że warto dbać
o to, co już posiadamy i z optymizmem patrzeć w przyszłość.

WRZESIEŃ 2014
„JESTEM STĄD - WIEJSKA ZAGRODA”
- projekt edukacyjny
Realizator projektu: Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce
Beneficjenci: społeczność Zespołu Szkół, społeczność lokalna Gminy Miejska Górka
Czas realizacji: rok szkolny 2014/15 i 2015/16
Autor i koordynator projektu: Beata Wiśniewska
Główne cele projektu:
1. Rozwijanie

ciekawości

poznawczej

–

rozbudzanie

zainteresowań

przeszłością,

teraźniejszością, walorami krajoznawczymi oraz kulturą Gminy Miejska Górka.
2. Rozbudzanie szacunku dla „Małej Ojczyzny” i poczucia przynależności do określonej
grupy społecznej.
3. Integracja oraz rozwijanie aktywnego i świadomego udziału w życiu społeczności
lokalnej.
4. Zachęcanie do aktywności literackiej i artystycznej.
5. Poznanie możliwości i perspektyw pracy w branży rolniczej.
6. Promowanie ZS w środowisku lokalnym.
Wizja projektu:

Jesteśmy

częścią

otaczającej

nas

rzeczywistości,

jesteśmy

członkami

społeczności, która od pokoleń cieszy się opinią dobrych gospodarzy - JESTEŚMY
STĄD. Świadomość tego faktu

napawa nas dumą. Nie wstydzimy się naszych

korzeni, cenimy naszą lokalną tożsamość. Dostrzegamy naturalne piękno najbliższej
okolicy i czerpiemy z niego wiele doznań estetycznych. Szanujemy nasze tradycje.
Misja projektu:

Jesteśmy gotowi zgłębiać

wiedzę o wszystkim, co ma związek z naszą „Małą

Ojczyzną”. Chcemy pozostawić po sobie trwały ślad dla przyszłych pokoleń.
Zaplanowane działania są ciekawe i z całą pewnością dostarczą uczestnikom wielu pozytywnych
wrażeń i satysfakcji.
Lp.

Zadania projektowe

1.

Wybór uczestników. Spotkanie organizacyjne. Omówienie celów i sposobów realizacji
działań projektowych.

2.

Ustalenie harmonogramu realizacji poszczególnych działań. Przydział zadań.

3.

Założenie kroniki projektowej. Prowadzenie kroniki.

4.

Opracowanie referatu na temat historii gminy Miejska Górka i zapoznanie z nim
uczestników. Panel dyskusyjny: Kierunki rozwoju naszej Gminy. Zapoznanie z albumem
„Miejska Górka – nasze miejsce od pokoleń”

5.

Dyskusja na temat oferty kulturalno – sportowej w Miejskiej Górce i ościennych
sołectwach. Opracowanie ankiety badającej znajomość oferty OKSiAL i poziomu
korzystania z niej przez mieszkańców Gminy. Przeprowadzenie ankiety.

6.

Opracowanie, analiza i prezentacja wyników. Wykresy do ankiety.

7.

Zebranie informacji o tradycjach i zwyczajach kultywowanych w naszej Gminie –
sąsiedzkie i rodzinne pogaduchy na temat....

8.

Krótki opis tradycji opatrzony ilustracjami, fotografiami. Zebranie prac w broszurę.

8.

Organizacja pięciopoziomowego konkursu : „Sielskie klimaty – Piękna czy Bestia”:
1. „Poezja spod Strzechy” - konkurs poetycko – recytatorski.
2. „Mnie ta Ziemia od innych droższa...” - konkurs literacki
3. „Pocztówka z Miejskiej Górki i okolic” - konkurs plastyczno-fotograficzny
4. „Jeden dzień z życia w wiejskiej zagrodzie”- konkurs na fotorelację.
5. „Jestem stąd – Miejska Górka - moje miasto” - konkurs na prezentację
multimedialną.
Zgromadzenie prac i przygotowanie wystawy.

9.

Opracowanie, przeprowadzenie i analiza ankiet na temat: Diagnoza: Czym martwi się
Nowak i Kowalski? Przedstawienie wyników i dyskusja.

10.

Organizacja „Młodzieżowej sesji” z przedstawicielami władz gminnych i instytucji.
Przygotowanie zagadnień i pytań. Wybór prelegenta i moderatora. Przedstawienie celów
projektu. Relacja z dotychczasowych działań.

11.

Organizacja wycieczek, wyjść, spotkań do zakładów, hodowców, rolników, instytucji
w celu zdobycia wiedzy na temat hodowli, pracy w rolnictwie, unijnych przepisów
i tendencji rozwojowych w branży rolniczej. Felietony i fotorelacje.

12.

Gromadzenie efektów działań projektowych i dokumentacji. Przeprowadzenie ewaluacji.
Opracowanie sprawozdania i wniosków.

13.

Przygotowanie scenki: : „Wiejskie dylematy” - scenariusz, scenografia, reżyseria.

14.

Organizacja spotkania i prezentacja projektu społeczności szkolnej oraz zaproszonym
gościom.
W trakcie prezentacji degustacja „chłopskiego jadła”: jaj na twardo, gziki, chleba ze
smalcem, kiszonych ogórków, maślanki, kołacza, kawy zbożowej z mlekiem. Obsługa
przebrana za „wiejskie baby”.
Wystawa prac konkursowych, kroniki, zdjęć, innych prac i dokumentów.
Multimedialna prezentacja podsumowująca.
Humorystyczna scenka „Wiejskie dylematy”.
Rozdanie dyplomów i podziękowań.

Beata Wiśniewska

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2014
„JESTEM STĄD - WIEJSKA ZAGRODA”
i … pierwsze koty za płoty
Realizacja działań projektowych, może mało efektowna, ale za to efektywna trwa.
Jest początek stycznia 2015r. Swoje działania rozpoczęliśmy w październiku 2014r. od
opracowania logo, które stanowi nasz znak rozpoznawczy.

Dużo czasu zajęło nam układanie kwestionariuszy ankiet badawczych, któremu towarzyszyły
dyskusje na temat aktualnej sytuacji w Gminie, tego, co należałoby zrobić, jak wygląda oferta
sportowa i kulturalna oraz, czy w naszej Gminie kultywuje się tradycje.
Do tej pory przeprowadziliśmy już ponad 600 ankiet na terenie naszej Gminy, a to dopiero
2/3 badań. Respondentów pytaliśmy o kultywowane tradycje, zwyczaje i obyczaje.
Badaliśmy poziom znajomości i zadowolenia z oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.
Staraliśmy się poznać również wizję jej poszerzenia i ulepszenia.
Jesteśmy w trakcie poznawania opinii mieszkańców na temat walorów naszej Gminy oraz jej
perspektyw rozwojowych.
W badania zaangażowała się spora ekipa ankieterów – niemal cała klasa II LO, kilkoro uczniów
z klasy II BG i III AG.

Ankieterzy z II BG

Nasi ankieterzy stwierdzili, że badania, to niełatwa praca, czasami trzeba liczyć się
z krytyką, niewygodnymi pytaniami, a nawet przysłowiowo „pocałować klamkę”, bo nie każdy ma
ochotę na udzielanie odpowiedzi.

Klasa II LO w trakcie analizy ankiet
Gdy tylko uporamy się z analizą i opracowaniem wyników, a będzie to bardzo mozolna praca,
obiecujemy, że zostaniecie z nimi zapoznani.
Prowadzimy również kronikę projektową, za którą odpowiedzialna jest Wasza koleżanka,
Milena Karolczak z klasy II BG.

Milena Karolczak - kronikarka
Na finiszu znajduje się opracowanie historii Miejskiej Górki, którą w szkolnej wersji
zaprezentują już niebawem Wasze koleżanki z klasy II LO – Patrycja Rydzyńska i Kinga
Kmieć.
Dziewczyny sporo czasu spędziły w Bibliotece Publicznej przeszukując dostępne tam
materiały.

Ręcznie pisanym monografiom
poświęciły szczególnie
dużo czasu.

Kinga Kmieć i Patrycja Rydzyńska w trakcie prac nad nową wersją Historii Miejskiej
Górki wspierane przez Panią Elżbietę Wolną – starszą bibliotekarkę Biblioteki Publicznej
w Miejskiej Górce
Myślę, że warto rzucić okiem na kilka ciekawych fotografii, na które dziewczyny natknęły się
w trakcie „historycznego śledztwa”.

Miło porównać przeszłość ze stanem aktualnym – prawda?

Sądzę, że większość z was

rozpoznałaby obiekty nawet bez podpisów.
Zrobiliśmy już sporo, ale jeszcze więcej przed nami.

Wkrótce zaprosimy do udziału

w konkursach tematycznie związanych z naszą Gminą. Cały czas jesteśmy otwarci na
współpracę,

do

której

serdecznie

zapraszamy.

Projekt

przewiduje

bardzo

szeroki

i urozmaicony wachlarz działań – każdy znajdzie coś dla siebie. Zainteresowanych szczegółami
odsyłamy do lektury wcześniejszych artykułów o naszym projekcie, zamieszczonych na stronie
internetowej ZS, w których znajduje się więcej informacji o celach i zadaniach projektowych.
Tym, którzy już nad projektem pracują, bądź pracowali – OGROMNE DZIĘKI !

LUTY / MARZEC 2015
Historia Miejskiej Górki już gotowa. Patrycja i Kinga wykonały dobrą robotę. Multimedialna
wersja, jest wersją bardziej przystępną dla młodego pokolenia, które rzadko korzysta
z zasobów bibliotecznych i niezbyt chętnie sięga po zwarte pozycje książkowe.
Dziewczyny odwiedzały uczniów różnych klas przybliżając historię naszej Małej Ojczyzny.
Prezentacja jest dostępna w szkolnej bibliotece na nośniku CD. Zachęcamy do korzystania
z niej. Jeśli uda nam się znaleźć sponsora, zamierzamy wydać historię Miejskiej Górki
w formie broszury.
Poniżej prezentujemy kilka slajdów z prezentacji.

MARZEC / KWIECIEŃ 2015
Przypominamy, że głównym celem projektu „Jestem stąd – wiejska zagroda” jest
podtrzymanie tożsamości lokalnej i rozwijanie poczucia przynależności do Małej Ojczyzny.
Chcemy też udowodnić, że nasza cała Gmina jest piękna, że warto dbać o to, co już posiadamy.
W

marcu

2015r.

zaprosiliśmy

do

konkursów

pod

wspólnym

hasłem:

„Sielskie klimaty – Piękna czy Bestia”.

Konkursy odbyły się w dwóch kategoriach, na poziomie gminnym. Organizatorem był Zespół
Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce, a celem konkursu zgodnie z założeniami
projektu, było rozwijanie poczucia lokalnej tożsamości oraz dostrzeganie i docenianie walorów
naszej Gminy.
Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
Odbył się konkurs fotograficzno-plastyczny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych
pod tytułem „Pocztówka z Miejskiej Górki i okolic”.
Drugi konkurs, na fotorelację zatytułowany „Jeden dzień z życia w wiejskiej zagrodzie”
skierowany był do uczniów gimnazjum.
Do Gminnego Konkursu na fotorelację „Jeden dzień z życia w wiejskiej zagrodzie” zgłoszono 5
prac konkursowych. Niestety trzy prace zostały odrzucone, dwie ze względu na niezgodności
z regulaminem, a trzecia wpłynęła do organizatora ze znacznym opóźnieniem. Ocenie Komisji
poddane zostały zatem tylko dwie prace.

I miejsce Jankowiak Stefania – klasa III Gimnazjum w Gostkowie
II miejsce Siecla Kamil – klas II c Gimnazjum w ZS w Miejskiej Górce
Praca Stefanii

Praca Kamila

W Gminnym Konkursie na „Pocztówkę z Miejskiej Górki i okolic” udział wzięło 13 uczniów z 4
szkół podstawowych. Jedna praca ze względu na niezgodność z regulaminem została oceniona
pozakonkursowo za ciekawą oprawę. Przyznano I, II, III nagrodę, a pozostałe prace
otrzymały wyróżnienie.

I miejsce TOBIASZ KONURY- klasa I ZS Gostkowo / Szkoła Podstawowa
II miejsce MARTA LEŚNIAK - klasa VI ZS Dłoń / Szkoła Podstawowa
III miejsce ALICJA KOWALSKA - klasa III SP Sobiałkowo

Praca Tobiasza

Praca Marty

Praca Alicji
Prace wyróżnione (porządek alfabetyczny):

Becela Aleksandra – klasa III SP Sobiałkowo
Biernacka Karolina – klasa III SP Sobiałkowo

Furman Wiktoria – klasa I ZS Konary / SP

Lebiotkowski Adrian – klasa VI ZS Dłoń / SP

Murawa Damian – klasa VI ZS Gostkowo / SP

Radoła Vanessa – klasa I

ZS Gostkowo / SP

Murawa Klaudia – klasa I ZS Gostkowo / SP

Ratajczak Nikodem – klasa I ZS Konary / SP

Wojtkowiak Martyna – klasa V ZS Dłoń / SP
Kolibabka Katarzyna
– klasa V ZS Konary / SP

Praca pozakonkursowa

MAJ 2015
Dzięki uprzejmości dyrektora Marka Stacha mogliśmy zorganizować wystawę. Mieszkańcy
Gminy mogli podziwiać prace konkursowe w Ośrodku Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej
w Miejskiej Górce w dniach od 20 do 30 maja 2015r.

Wystawa cieszyła się sporą popularnością i przyciągała wzrok odwiedzających Ośrodek
Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej.
Szczególnie chętnie oglądali ją członkowie rodzin uczestników konkursu.
Bardzo dziękujemy pracownikom OKSiAL za pomoc w przygotowaniu wystawy.

CZERWIEC 2015
Dzięki wsparciu sponsorów, nie tylko zwycięzcy ale wszyscy uczestnicy otrzymali wspaniałe
nagrody, które wraz z dyplomami zostały wręczone w trakcie obchodów Dnia Dziecka.

Uczniowie ze SP w Nieparcie wraz z opiekunem Anitą Kwiatkowską i panią dyrektor
Dorotą Forecką

Uczniowie ZS w Gostkowie z panią dyrektor

Uczniowie SP w Sobiałkowie z opiekunem Małgorzatą Jóźwik
i dyrektorem Krzysztofem Jóźwikiem

Wręczanie nagród uczniom ZS w Dłoni
Sponsorami nagród były lokalne firmy: NZOZ Barbara Bogacka – Gancarczyk, BPB Robert
Otto, „Rymet”, „Walbet”, „Joker”, NZOZ „Salus”, PHU „Zibi.
Naszym Szanownym Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.

PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2015
W roku szkolnym (2015/16) uczniowie Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce
kontynuują realizację projektu „Jestem stąd – wiejska zagroda”.
W minionym roku szkolnym oprócz wielu innych działań, odbyły się dwa konkursy tematycznie
związane z naszą Gminą.
W tym roku zaprosiliśmy do udziału w trzech kolejnych konkursach:
„Jestem stąd – Miejska Górka - moje miasto” - konkurs na prezentację multimedialną,
kierowany był do uczniów Zespołu Szkół.
„Poezja spod Strzechy” - konkurs poetycki dla rodziców / prawnych opiekunów uczniów
uczęszczających do Zespołu Szkół oraz dla studentów Uniwersytetu II wieku 45+.
„Mnie ta Ziemia od innych droższa...” - konkurs literacki na esej, dla studentów
Uniwersytetu II wieku 45+ oraz wszystkich pracowników Zespołu Szkół.
Z przykrością stwierdzamy, że zaangażowanie uczniów było niewielkie, a studentom
Uniwersytetu II Wieku 45+ oraz pracownikom ZS zaproszonym do uczestnictwa zabrakło
odwagi lub czasu. 
Warto jednak poświęcić trochę swojego czasu i zaangażować się w działania wykraczające
poza codzienne czynności.
Zwyciężczynią konkursu na prezentację „Jestem stąd – Miejska Górka – moje miasto”
została uczennica klasy I AG – KLAUDIA SOBOTA. Klaudia wykonała prezentację
multimedialną promującą swoje miejsce zamieszkania, konkurs wygrała i w nagrodę
otrzymała tablet.
Wniosek nasuwa się tylko jeden - zaangażowanie popłaca.

GRUDZIEŃ 2015
Kultura, sport i rekreacja w Gminie Miejska Górka
Badania w ramach projektu edukacyjnego „Jestem stąd – wiejska zagroda”
Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2014/15 oraz 2015/16) uczniowie Zespołu Szkół im.
St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce uczestniczą w realizacji projektu „Jestem stąd – wiejska
zagroda”. Głównym celem projektu jest podtrzymanie tożsamości lokalnej i rozwijanie
poczucia przynależności do Małej Ojczyzny, jaką jest nasza Gmina.
Ankieta, w której mieszkańcy Gminy podzielili się własnymi poglądami ukazała potrzeby
społeczności lokalnej w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
Badaniom poddano 300 respondentów z Miejskiej Górki i wiosek należących do Gminy Miejska
Górka.
Analizie poddanych zostało 286 ankiet.
Badania i analizę ilościową przeprowadzili ankieterzy – uczniowie ZS w Miejskiej Górce.
Opracowanie wyników i wnioski: Beata Wiśniewska (koordynator projektu).
Wyniki badań prezentujemy poniżej.
1. Jak ocenia Pan / Pani własną wiedzę na temat oferty kulturalnej, sportowej
i rekreacyjnej w naszej gminie? Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź.
Odpowiedzi do wyboru
a. znam bardzo dobrze
b. znam dobrze
c. raczej znam
d. raczej nie znam
e. nie znam wcale

Wynik liczbowy
54
49
129
40
14

Wynik procentowy
19
17
45
14
5

5
14

19

a. znam bardzo dobrze
b. znam dobrze
c. raczej znam

17

d. raczej nie znam
e. nie znam wcale

45

Wnioski:

Z przeprowadzonych badań wynika, że 36% respondentów zna ofertę kulturalną,
sportową
i rekreacyjną, 45% raczej zna, a w przypadku 54% poziom wiedzy na temat oferty jest
niewielki, bądź oferta nie jest znana.
Aby oferta dotarła do wszystkich mieszkańców należałoby poszukiwać alternatywnych
form promowania wydarzeń.

2. Jak ocenia Pan / Pani funkcjonowanie instytucji kultury, sportu i użyteczności
publicznej w naszej Gminie?
Odpowiedzi do wyboru
Wynik liczbowy
Wynik procentowy
a. bardzo dobrze
37
13
b. raczej dobrze
48
17
c. ani dobrze, ani źle
139
49
d. raczej źle
47
16
e. bardzo źle
15
5

5

13
a. bardzo dobrze

16

b. raczej dobrze
17

c. ani dobrze, ani źle
d. raczej źle
e. bardzo źle

49

Wnioski:

W ocenie badanych instytucje kultury, sportu i użyteczności publicznej funkcjonują na
poziomie średnim – 49%.Oceny raczej dobrze i raczej źle równoważą się. Natomiast skrajne
oceny: bardzo dobrze i bardzo źle wypadły z korzyścią dla bardzo dobrze – 13%, a bardzo źle –
5%.
Zatem, ocena ogólna jest zadowalająca i należy dołożyć starań, aby funkcjonowanie instytucji
przebiegało na tym samym, bądź wyższym poziomie.

3. Czy przynależy Pan / Pani do którejś z niżej wymienionych organizacji?
Nazwa organizacji
a. Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony”,
b. Klub Sportowy „Sparta”,
c. Stowarzyszenie Uniwersytet II Wieku,
d. Chór im. St. Dembińskiego,
e. Koło Gospodyń Wiejskich
f. Stowarzyszenie „Żyjmy z humorem”,
g. koło wędkarskie: Okoń, Amur, Balaton
h. zespół śpiewaczy „Góreczanki”
i. zespół śpiewaczy „Włościanie”,
j. Towarzystwo Turystyczne „Tramp”,
k. Grupa Taneczna „Perfekt”,
l. Klub Seniora w Miejskiej Górce,
ł. Ochotnicza Straż Pożarna,

Wynik
liczbowy
6
8
6
3
16
3
13
4
1
0
3
8
7

Wynik
procentowy
2
3
2
1
6
1
5
1,4
0,4
0
1
3
2,4

m. Klub Sportowy MXMG,
n. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Miejska Górka,
o. inna – proszę podać nazwę … Ju-jitsu
Razem

5
4
3
90

1,7
1,4
1
31,5

Wnioski:

W próbie badawczej przynależność do różnych organizacji kształtuje się raczej na
niskim poziomie, bowiem tylko nieco powyżej 31% respondentów deklaruje swoją
aktywność w/w organizacjach. Przodującymi wśród nich są KGW i koła wędkarskie.
Trudno ocenić, jakie są przyczyny niskiej aktywności. Więcej wniosków można
wyciągnąć na podstawie kolejnych wypowiedzi.
Poniżej wyniki w formie wykresów.
68,5
70
60

zrzeszeni w organizacjach

50

31,5

40

30

niezrzeszeni

20
10
0

1

1,4

2

1,7

a. Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony”,
b. Klub Sportowy „Sparta”,

3

2,4

c. Stowarzyszenie Uniwersytet II Wieku,
d. Chór im. St. Dembińskiego,

2

e. Koło Gospodyń Wiejskich
f. Stowarzyszenie „Żyjmy z humorem”,

1

3

g. koło wędkarskie: Okoń, Amur, Balaton

h. zespół śpiewaczy „Góreczanki”
i. zespół śpiewaczy „Włościanie”,
j. Towarzystwo Turystyczne „Tramp”,

1

k. Grupa Taneczna „Perfekt”,

6

0

l. Klub Seniora w Miejskiej Górce,
ł. Ochotnicza Straż Pożarna,
m. Klub Sportowy MXMG,

0,4

5
1,4

n. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Miejska Górka,
o. inna – proszę podać nazwę …Ju-jitsu

1

4. Z których możliwości oferowanych przez Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności
Lokalnej oraz w/w organizacje korzysta (korzystał / -a ) Pan / Pani?
Oferta kulturalno-sportowa
a. uczestniczę w meczach i kibicuję drużynie Sparty,

Wynik
liczbowy
23

b. uczestniczę w meczach i kibicuję drużynie 14
Demonów,
c. uczestniczę w rajdach rowerowych,
27
d. uczęszczam na zajęcia tenisa ziemnego,
7
e. korzystam z zajęć plastycznych w kole 5
plastycznym „Trzy kolory”,
f. uczę się gry na instrumencie – gitara,
1

Wynik
procentowy
8
5
9
2,4
1,7
0,4

g. jestem czytelnikiem biblioteki publicznej,
h. biorę udział w konkursach na pisankę wielkanocną /
szopkę bożonarodzeniową,
i. uczestniczę w koncertach i innych wydarzeniach
kulturalnych,
j. korzystam z „Orlika”,
k. z innych – proszę podać jakich: nauka języka
niemieckiego, ju – jitsu, „Stół Wielkanocny”
nie wybrało żadnej z powyższych odpowiedzi

28
10

10
3,5

27

9

24
5

8,4
1,7

114

40%

Wnioski:

Mieszkańcy Gminy Miejska Górka uczestniczą w wydarzeniach o charakterze
kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, jednakże aktywność ta nie dotyczy wszystkich,
bowiem aż 40% badanych nie wybrało żadnej z ofert. Nasuwa się wniosek, że oferta
jest nadal za mało urozmaicona oraz, że nie dociera do wszystkich mieszkańców.
Wyniki zobrazowano w postaci wykresów poniżej.
60
60

korzystający z oferty

40

50
40
30

niekorzystający z oferty

20
10
0

1,7
a. uczestniczę w meczach i kibicuję drużynie Sparty,

8

8,4

b. uczestniczę w meczach i kibicuję drużynie Demonów,
c. uczestniczę w rajdach rowerowych,

5
d. uczęszczam na zajęcia tenisa ziemnego,
e. korzystam z zajęć plastycznych w kole plastycznym „Trzy kolory”,

9
f. uczę się gry na instrumencie – gitara,

9

g. jestem czytelnikiem biblioteki publicznej,
h. biorę udział w konkursach na pisankę wielkanocną / szopkę
bożonarodzeniową,

3,5

i. uczestniczę w koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych,

10
0,4

1,7

2,4

j. korzystam z „Orlika”,
k. z innych – proszę podać jakich: nauka języka niemieckiego, ju – jitsu,
„Stół Wielkanocny”

5. W jaki sposób należałoby poszerzyć ofertę kulturalną, sportową, rekreacyjną
w Gminie Miejska Górka ?
Propozycje poszerzenia oferty

a. organizacja zabaw tanecznych, dyskotek,

Wynik

Wynik

liczbowy

procentowy

46

16

b. więcej imprez sportowych,

31

11

c. koncerty plenerowe znanych zespołów, piosenkarzy, 48

17

muzyków,
d. klub karaoke,

24

8,4

e. koncerty muzyki klasycznej,

10

3,5

f. wyjazdy do teatru, opery, operetki, filharmonii,

27

9,4

g. tematyczne lokale gastronomiczne,

38

13

h. inne - proszę podać własne propozycje:

23

8

Wnioski:



budowa basenu

2

0,7



wyjazdy w góry / nad morze

3

1



budowa ścieżek rowerowych

5

1,7



budowa siłowni na wsi

3

1



imprezy taneczne dla 30+

7

2,4



budowa sali gimnastycznej

2

0,7



budowa sali bankietowej

1

0.4

Dzięki badaniom udało się rozpoznać, jakie oczekiwania mają mieszkańcy naszej Gminy
w odniesieniu do oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Za najbardziej pożądaną formę
rozrywki uznano organizację koncertów plenerowych znanych zespołów, piosenkarzy, muzyków
– 17%, w dalszej kolejności organizację zabaw tanecznych, dyskotek – 16%, otwarcie
tematycznego lokalu gastronomicznego – 13%. Chętnie widziana byłaby większa liczba imprez
sportowych - 11%.
W celu poszerzenia oferty badani podali także własne propozycje, ich zdaniem brakuje
imprez tanecznych dla „nieco starszej” grupy odbiorców, ścieżek rowerowych, wiejskich
siłowni, wyjazdów w góry, czy nad morze.
Poniżej wyniki w formie wykresów.

a. organizacja zabaw tanecznych, dyskotek,

8

16

b. więcej imprez sportowych,

13

c. koncerty plenerowe znanych zespołów, piosenkarzy, muzyków,
d. klub karaoke,

11
e. koncerty muzyki klasycznej,

9,4
f. wyjazdy do teatru, opery, operetki, filharmonii,

3,5

17

8,4

g. tematyczne lokale gastronomiczne,
h. inne - proszę podać własne propozycje:

Własne propozycje respondentów
0,4

0,7

budowa basenu

0,7

wyjazdy w góry / nad morze

1

budowa ścieżek rowerowych
budowa siłowni na wsi
imprezy taneczne dla 30+

2,4

budowa sali gimnastycznej

1,7

budowa sali bankietowej

1

6. Bazę obiektów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na terenie naszej Gminy
oceniam:
Skala oceny
a. bardzo dobrze,
b. zadowalająco,
c. wystarczająco,
d. niedostatecznie,
e. nie mam zdania,
f. inaczej – jak? - średnio

Wynik
liczbowy
23
67
111
42
41
2

Wynik
procentowy
8,2
23,4
38,8
14,7
14,3
0,7

0,7
8,2

14,3

a. bardzo dobrze,
b. zadowalająco,
c. wystarczająco,

23,4
14,7

d. niedostatecznie,
e. nie mam zdania,
f. inaczej – jak? - średnio

38,8

Wnioski:

Badani pozytywnie ocenili bazę obiektów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na
terenie naszej Gminy uznając, że jest ona w 38,8% wystarczająca, w 23,4%
zadowalająca oraz w 8,2% bardzo dobra, co daje łączną ocenę pozytywną na poziomie
70,4%.
Grupa mniej usatysfakcjonowanych respondentów - 29,7% podała swoje własne
propozycje rozbudowy bazy obiektów. Poniżej zaprezentowano wyniki.
Jakich obiektów, Pani / Pana zdaniem brakuje w naszej Gminie?
Nazwa obiektu
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

basen, pływalnia
plaża, kąpielisko
kawiarenka
sala gimnastyczna
kino
lodowisko
siłownia na wsi
dyskoteka
park rekreacyjny
publiczne toalety

Wynik
liczbowy
3
25
11
7
5
5
2
3
1
6

Wynik
procentowy
1
10,9
6,8
2,4
1,7
2,7
0,7
1
0,4
2,1

0,7

1

0,4
2,1 1

2,7

10,9

1,7
2,4

basen, pływalnia

plaża, kąpielisko

kawiarenka

sala gimnastyczna

kino

lodowisko

siłownia na wsi

dyskoteka

park rekreacyjny

publiczne toalety

6,8
Wnioski:

Mniej zadowolonym respondentom brakuje w Gminie Miejska Górka w pierwszej
kolejności plaży i kąpieliska – 10.9%, następnie kawiarenki – 6,8% i lodowiska – 2,7%.
W Gminie planowana jest inwestycja najbardziej pożądana przez badanych z tej grupy
– rozbudowa zbiornika „Balaton”.
7. Proszę dokończyć zdanie: Oferta kulturalo – sportowo – rekreacyjna w gminie
Miejska Górka jest:
Opinie o zabarwieniu
pozytywnym

Wynik
liczbowy

Wynik
procentowy

Opinie o
zabarwieniu
negatywnym

Wynik
liczbowy

Wynik
procentowy

zadowalająca
świetna
dobra
dostosowana
do
potrzeb
wystarczająca
na
miarę
możliwości
finansowych gminy
wystrzałowa
wciąż udoskonalana
spoko
ciekawa
atrakcyjna
the best
super
Razem

13
1
18
2

4,6
0,4
6,4
0,7

słaba
kiepska
niezadowalająca
poniżej średniej

4
3
2
2

1,4
1
0,7
0,7

4
1

1,4
0,4

tyle o ile
niespełniająca
oczekiwań

1
3

0,4
1

1
1
2
2
1
1
1
48

0,4
0,4
0,7
0,7
0,4
0,4
0,4
16,8

tragiczna
ograniczona
dla seniorów
zła
mało atrakcyjna

3
5
2
3
1

1
1,7
0,7
1
0,4

Razem

29

10

Opinie o zabarwieniu pozytywnym

10
Opinie o zabarwieniu negatywnym

16,8

Wniosek:

Na pytanie otwarte, dotyczące własnej oceny oferty odpowiedzi udzieliło tylko 26,9% badanych.
Gdyby mieszkańcy w jednym zdaniu dokonywali oceny oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej,
to ogólna ocena miałaby pozytywne zabarwienie na poziomie – 16,8%

w odniesieniu do ogółu

badanych oraz na poziomie 62,3% w odniesieniu do respondentów, którzy zechcieli udzielić
odpowiedzi na ten temat.
8. Czy jest Pan / Pani zadowolony/a z własnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych?

Skala ocen

Wynik liczbowy

Wynik procentowy

a. zdecydowanie nie,

23

8

b. raczej nie,

29

10

c. trudno powiedzieć,

92

32,2

d. raczej tak,

86

30,1

e. zdecydowanie tak.

56

19,6

8
19,6

10

a. zdecydowanie nie,

b. raczej nie,

c. trudno powiedzieć,

d. raczej tak,

e. zdecydowanie tak.

30,1

32,2

Wnioski:

Badani, zapytani o poziom zadowolenia z własnego uczestnictwa w wydarzeniach wykazują
wysoką samoocenę – zdecydowanie zadowolonych i raczej zadowolonych jest łącznie 39,7%,

niezdecydowanych jest 32,2%, a raczej niezadowolonych i zdecydowanie niezadowolonych jest
18%.
9. Proszę zaznaczyć przedział wiekowy, w którym mieści się Pan / Pani.

Przedział wiekowy

Wynik liczbowy

Wynik procentowy

a. 15 – 20 lat

43

15

b. 21 – 30 lat

48

16,8

c. 31 – 50 lat

103

36

d. 51 – 70 lat

84

29,4

e. powyżej 70 lat

8

2,8

2,8
15
a. 15 – 20 lat

b. 21 – 30 lat

c. 31 – 50 lat

d. 51 – 70 lat

29,4
16,8
e. powyżej 70 lat

36

Wnioski:

Najwięcej respondentów mieści się w przedziale wiekowym 31-50 lat, następnie w przedziale
51-70 lat, w dużej mierze badanymi w tych grupach byli rodzice, dziadkowie, sąsiedzi uczniów
ZS w Miejskie Górce, a także studenci Uniwersytetu Drugiego Wieku 45+, przedstawiciele
instytucji i zakładów.
Grupę badanych w przedziale 21-30 latków stanowili głównie absolwenci ZS i ich znajomi.
Najmłodsza grupa wiekowa 15-20 lat to w przeważającej mierze uczniowie ZS oraz ich znajomi
z terenu Gminy.
Nieliczna grupa seniorów to głównie członkowie rodzin uczniów ZS.

Autor opracowania:

