
 

 

PODSUMOWANIE ANKIETY 

MOCNE I SŁABE STRONY GMINY CIĘŻKOWICE ORAZ KIERUNKI 

ROZWOJU GMINY 

 

1. Jak się Pani/Panu mieszka w Gminie Ciężkowice? 

 

 

2. Dlaczego 

2.1. Dlaczego dobrze 

Wśród respondentów podkreślane były takie cechy i elementy jak m.in.: 
▪ spokojne, ciche, zielone miasto, otoczone piękną przyrodą i atrakcyjnymi terenami; 
▪ bliskość natury; 
▪ dostępność terenów spacerowych i rekreacyjnych; 
▪ estetyka gminy, czystość (np. „piękny rynek”); 
▪ czyste powietrze; 
▪ kompaktowość gminy, łatwość przemieszczania się („wszędzie blisko”); 
▪ gmina wolna od przemysłu; 
▪ duma z miejsca, w którym się mieszka (bogata historia, dziedzictwo); 
▪ dostępność przedszkoli i szkół; 
▪ dobre drogi i chodniki; 
▪ dostępność zróżnicowanej oferty handlowej (różnych sklepów); 
▪ sprawność działania i uczciwość w podejmowanych działaniach; 
▪ zauważalny i konsekwentny rozwój w kierunku turystyki i rekreacji, a szczególnie 

powrót do idei J.I. Paderewskiego rozwoju Ciężkowic w kierunku miejscowości 
uzdrowiskowej; 

▪ systematyczny rozwój poszczególnych miejscowości; 
▪ przyjazne i pomocne nastawienie do ludzi; 
▪ dziedzictwo przodków („korzenie”); 
▪ spełnianie się w pracy na miejscu; 
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▪ stwarzanie – poprzez prowadzone inwestycje gminne - coraz lepszych warunków do 
podejmowania własnej działalności gospodarczej. 

Część respondentów podkreśla także dumę z miejsca, w którym żyją i pracują, a także to, że 
po prostu lubią Cieżkowice, jako miejsce do życia. 

2.2. Dlaczego źle 

Wśród respondentów podkreślane były takie cechy i elementy jak m.in.: 
▪ słaba i nieatrakcyjna (także płacowo) oferta i dostępność miejsc pracy; 
▪ wysokie opłaty za usługi komunalne; 
▪ słaba jakość dróg gminnych i niewystarczająca długość chodników; 
▪ złe relacje wewnątrz wspólnoty lokalnej, w tym szczególnie mocno akcentowane 

zarzuty w stosunku do samorządu (kolesiostwo, przerost administracji, niekompetencja 
części urzędników, zbyt słabe włączenie mieszkańców w procesy współdecydowania o 
ważnych rzeczach dla gminy, upolitycznienie samorządu); 

▪ niski poziom zaufania we wspólnocie lokalnej (dotyczy w równej mierze relacji 
wewnętrznych, jak i relacji samorząd – mieszkaniec); 

▪ zły stan handlu, a szczególnie dostępności placówek handlowych typu dyskontowego; 
▪ zbyt mała liczba atrakcji turystycznych, słaba dostępność oferty gastronomicznej; 
▪ słaba oferta spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży); 
▪ niewystarczające warunki i oferta umożliwiająca integrację mieszkańców; 
▪ zagrożenie powodziowe ze strony Białej; 
▪ słabo rozwinięta sieć komunikacji publicznej; 
▪ stagnacja w rozwoju gminy; 
▪ odczuwalna zaczyna być rosnąca presja ruchu turystycznego. 

3. Czy w ostatnich 5 latach sytuacja Pani/Pana rodziny zmieniła się? 

 

4. Jak Pani/Pan ocenia zmiany zachodzące w Gminie Ciężkowice w ostatnich 5 latach: 
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5. Jakie są Pani/Pana zdaniem 3 najmocniejsze strony Gminie Ciężkowice? 

Respondenci wymieniali zarówno elementy, już posiadane, jak i takie, które stanowią o 
potencjale rozwojowym obszaru. Poniżej zaprezentowano najczęściej pojawiające się 
elementy, zaś kolejność zapisu poszczególnych cech wskazuje na częstotliwość ujmowania 
danych cech/elementów w ankiecie: 

▪ potencjał turystyczny / potencjał do rozwoju turystyki, także tutaj wskazywano na 
potencjalne walory uzdrowiskowe Ciężkowic;  

▪ krajobraz, walory przyrodnicze (flora i fauna), cisza, czyste powietrze, klimat, ciekawe 
uksztaltowanie terenu; 

▪ już posiadane i rozwijane atrakcje turystyczne – Skamieniałe Miasto, Park Zdrojowy, 
Muzeum Przyrodnicze, budująca się ścieżka w koronach drzew oraz Małopolskie 
Centrum Edukacji Ekologicznej, zabytkowy Rynek, sanktuarium; 

▪ korzystne położenie – pomiędzy ośrodkami subregionalnymi, na trasie linii kolejowej, 
ale też w oddaleniu od centrów dużych miast, co sprzyja „wolniejszemu” życiu; 

▪ oferta edukacyjna oraz rozwinięta sieć szkół na terenie Gminy; 
▪ bogate tradycje i dziedzictwo, w tym szczególnie związane z osobą J.I. Paderewskiego 

i jego dworkiem w Kąśnej Dolnej; 
▪ dobry stan oraz gęstość dróg na terenie Gminy, a także dobre połączenia 

komunikacyjne Ciężkowic z innymi miejscowościami; 
▪ jasno określone i realizowane kierunki rozwoju Gminy, w tym perspektyw rozwoju 

uzdrowiska; 
▪ dobry samorząd; 
▪ potencjał ludzki, w tym zdolna młodzież, silne więzi lokalne;  
▪ i szereg cech, które odzwierciedlone zostały w mniejszej liczbie wypowiedzi. 

6. Jakie są Państwa zdaniem 3 najsłabsze strony Gminie Ciężkowice? 

Poniżej zaprezentowano najczęściej pojawiające się elementy, zaś kolejność zapisu 
poszczególnych cech wskazuje na częstotliwość ujmowania danych elementów w ankiecie: 

▪ złe zarządzanie gminą, w tym: niesłuchanie mieszkańców, upolitycznienie 
(politykierstwo), nierówne traktowanie mieszkańców, niestabilna sytuacja w 
samorządzie, przerosty kadrowe w samorządzie, brak przywództwa w samorządzie, 
brak jasnej polityki rozwoju; 

▪ deficyty w infrastrukturze drogowej, w tym: zły stan dróg, brak dbałości o pobocza 
(sprzątanie, koszenie, odwodnienie), złe oznakowanie, nieuregulowane stany prawne 
części dróg, zbyt mała liczba parkingów, niewystarczająca infrastruktura dla pieszych 
(chodniki, bezpieczne przejścia, oświetlenie), słaba infrastruktura rowerowa, problemy 
z odśnieżaniem, brak oznakowania dróg na obszarach wiejskich Gminy; 

▪ deficyt atrakcyjnych miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych, kobiet oraz osób 
starszych; 

▪ braki w infrastrukturze turystycznej i okołoturystycznej, które osłabiają atrakcyjność 
turystyczną Gminy, w tym słaba oferta gastronomiczna i noclegowa; 

▪ nieadekwatna do potrzeb oferta kulturalna, w tym szczególnie dla dzieci i młodzieży, a 
także dorosłych mieszkańców, deficyt miejsc spędzania czasu wolnego przez młodzież, 
działalność GCKiP, deficyt ogólnodostępnych imprez i wydarzeń kulturalnych; 

▪ zanieczyszczenie środowiska, w tym deficyty w infrastrukturze kanalizacyjnej, 
zaśmiecanie, zła jakość powietrza, brak dbałości o cieki wodne na terenie Gminy; 

▪ niekorzystne warunki do rozwijania działalności gospodarczej, w tym brak 
instrumentów wsparcia, brak wydzielonych stref gospodarczych, brak zachęt dla 
przedsiębiorców, niskie wpływ do budżetu gminy z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej na Ciężkowic; 

▪ niewystarczająca oferta handlowa na terenie gminy, w tym zarówno małych, lokalnych 
sklepów, jak i handlu wielkopowierzchniowego, a także oferty targowej (możliwość 
sprzedaży i kupna lokalnych płodów rolnych); 

▪ wysokie koszty usług komunalnych; 
▪ obawy związane ze skutkami powodzi oraz niewystarczające zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe; 



 

 

▪ słaba promocja oferty turystycznej Ciężkowic oraz niewystarczająca informacja 
turystyczna w samych Ciężkowicach; 

▪ odpływ młodych ludzi z Gminy i brak pomysłu na ich zatrzymanie; 
▪ deficyty w komunikacji publicznej, zarówno wewnątrzgminnej, jak i w zakresie połączeń 

z większymi miastami; 
▪ zakłócanie ładu i porządku, szczególnie w centrum Ciężkowic (osoby po spożyciu 

alkoholu w przestrzeni miasta); 
▪ i szereg cech, które odzwierciedlone zostały w mniejszej liczbie wypowiedzi. 

7. Jaki kierunek rozwoju uważa Pani/Pan za najlepszy dla Gminie Ciężkowice na 

najbliższe lata? (można było zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi) 

 

8. Czego Pani/Pana zdaniem najbardziej potrzeba w Gminie Ciężkowice, by mogła ona 

rozwijać się lepiej i być bardziej przyjazną dla swoich mieszkańców? 

Nowych inwestycji, które dadzą miejsca pracy. 

Stabilizacji oraz zaangażowania miejscowych i uczciwych ludzi z wizją i determinacją w sprawy 
samorządowe. 

Pieniędzy i pracy. 

Pracy oraz działań poprawiające jakość środowiska. 

Żłobka dla dzieci. Najbliższy żłobek jest w Tuchowie i Siedliskach koło Bobowej. Na pewno by się 
utrzymał w naszej Gminie taki żłobek. 

Rozwinięcia handlu, bezpieczeństwa dla mieszkańców, lepszej komunikacji gminnej dla 
mieszkańców, lepszych dróg. 

Stworzenia miejsc pracy, obniżenia opłat za wodę, stworzenia miejsc rozrywki i sportu (basen, 
lodowisko). 

1. Większego wsparcia dla nowych przedsiębiorców. 2. Dopuszczenia do rynku innych 
przedsiębiorców spoza Ciężkowic. 3. Więcej wniosków o dofinansowania dla gminy Ciężkowice - 
powinna być osoba, która się tylko tym zajmuje i wyszukuje atrakcyjne dla nas wnioski o 
dofinansowanie. 4. Więcej atrakcji i zajęć dla dzieci i młodzieży z naszej gminu i miasta. 

Przede wszystkim brakuje dobrego pomysłu na sklepy odzieżowe i wielobranżowe. Do tego nie 
ma żadnego miejsca, które można nazwać kawiarnią. Wszystkie punkty gastronomiczne szybko 
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upadają albo mają typową ofertę weselną. Rynek i przestrzeń wokół Rynku nie prezentują się 
zbyt dobrze. Drogi są totalnie zaniedbane. 

Zdrowego myślenia. 

Stacji paliw z prawdziwego zdarzenia. 

Umożliwienia prywatnym inwestorom rozwijania swoich zakładów; nieblokowania nowych 
inwestycji; zadbania o wizerunek rynku; pozyskania inwestorów do stworzenia bazy hotelowej i 
rozrywkowej. 

Nowego boiska do piłki nożnej. 

Zakładów pracy. 

Miejsc pracy. 

Lepszych relacji radnych i sołtysów (niektórych) z mieszkańcami (szczególnie dotyczy to 
Bogoniowic). 

Współpracy z mieszkańcami. 

Oferta na lato jest bardzo bogata, ale co z zimą, może jakiś wyciąg na terenie Gminy, bo ten w 
Jastrzębi praktycznie nie funkcjonuje, jest stary zaniedbany i mały. 

1. Infrastruktury pod przewidzianą liczbę turystów. 2. Bazy kulturalno-oświatowej. 3. Strefy 
ekonomicznej. 4. Żłobka. 

Długofalowego pomysłu na rozwój Gminy. 

Otwartego basenu lub kąpieliska. Ograniczenia barier rozwoju. Nowego plan zagospodarowania. 
Lepszej obsługa petentów. Rozwoju handlu. 

Dobrego zarzadzania gminą, większych środków finansowych. 

Traktowania ludzi ze względu na posiadane wyksztalcenie, a nie znajomości. 

Większej liczby firm. 

Dobrego zarzadzania. 

Zagospodarowania rzeki Białej. 

Miejsc pracy. 

Ogarniętych ludzi. 

Wzajemnego zrozumienia. 

Zgody wśród mieszkańców gminy. 

Współpracy mieszkańców i Urzędu Gminy bez podziału na partie polityczne. 

Więcej miejsc pracy dla młodzieży. Publicznych żłobków. 

Pozyskania inwestorów; firm, które mogłyby dać ludziom pracę. 

Przemyślanego planu z myślą o lepszym jutrze. 

Zatrudnienia dla lokalnej ludności. 

Nie turystyki, ale wytwarzania zdrowej żywności w obecnych czasach. 

Czegoś co spowodowałoby, że ludzie przyjadą tu nie tylko w lecie. 

Nowych miejsca pracy. Bezpieczeństwa domostw (ochrona przeciwpowodziowa). Mniejszych 
kosztów wywozu śmieci i niższych podatków. 

Rozbudowy dróg w sposób umożliwiający bezpieczne poruszanie się w obydwu kierunkach 
pomiędzy miejscowościami gminy. 

Odbudowania komunikacji na linii urząd - mieszkańcy. Zaproszenia mieszkańców do udziału w 
kreowaniu rozwoju organizacyjnego-gospodarczego gminy. Na ten moment o rozwoju gminy 
decydują ludzie spoza jej terenu, co osobiście uważam za największą porażkę nowego Burmistrza 
i olbrzymie zagrożenie dla samej gminy. 

Obecnie bardzo przydałby się mieszkańcom rozwój części handlowej przez zwiększenie liczby 
sklepów, jak i ich różnorodności. Na wielu odcinkach dróg brakuje także chodników, tam, gdzie 
są one bardzo potrzebne z uwagi na spory ruch samochody (m.in. odcinek Kąśna-Jastrzębia).  
Bardzo dobrym pomysłem byłoby także rozwinięcie infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów 
(ścieżki rowerowe). 



 

 

Myślenia i odpowiedzialności. 

Dobrego zarządzania gminą. 

Rozwoju bazy noclegowo-wypoczynkowej dla turystów. 

Gospodarzy z wizją przyszłości dla młodych. 

Wszyscy widzimy, że gmina ogromnie dużo inwestuje w turystykę, ok. Ale jaki z tego pożytek 
będą mieć sami mieszkańcy? Dobrze, kilkanaście osób znajdzie zatrudnienie, ale tylko sezonowe 
przy obsłudze ruchu turystycznego, ale zapłacimy za to zadłużeniem gminy, a więc z czasem 
wyższymi podatkami i opłatami lokalnymi. Obecnie już mamy problemy z czystością na rynku w 
sezonie turystycznym, miasto robi się też miejscami w ogóle ciężkie do przejechania, co znacznie 
utrudnia funkcjonowanie. 

Gospodarza. 

Sklepu wielkopowierzchniowego. 

Zwiększenia zaplecza logistycznego dla obsługi turystów, stworzenie nowych miejsc pracy w 
rejonie. Zwiększenie parkingu przy Skamieniałym Mieście. 

Przezwyciężenie partyjnego zacofania w głowach samorządowców. 

Kasy i niskich podatków 

Pracy i policji. 

Refleksji… 

Większej liczby miejsc pracy. Zwiększenia dofinansowania wsi. 

Inwestorów spoza gminy. 

Mądrości i pracowitości oraz odpowiedzialności osób decyzyjnych we wszystkich sektorach. 

Zatrudnienie urzędników, którzy potrafiliby pozyskiwać z zewnątrz więcej środków na inwestycje. 
Zadbania o dobro wszystkich mieszkańców, a nie wąskiej grupy. Stwarzania możliwości rozwoju 
biznesu dla wszystkich, a nie tylko wąskiej grupy. 

Więcej imprez integracyjnych, w których mogła by angażować się społeczność gminy. 

Otwartości. Kierowania programów pomocowych, konsultacyjnych, szkoleń i warsztatów dla osób, 
którym trudniej jest na tym terenie zdobyć odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie. 
Promocji. Od kilku dobrych lat w Gminie prawie nic się nie dzieje - częściowo przez pandemię, co 
jest zrozumiałe, jednak częściowo wydaje się, że nie ma także takiej inicjatywy. Powinniśmy 
honorować należycie obecny kapitał, motywując tym samym miejscowych do tworzenia nowych 
zasobów i nowych miejsc pracy. 

Zabezpieczenia obszarów zielonych i krajobrazu przed zbyt agresywną zabudową. Wprowadzenia 
ustawy krajobrazowej, tak aby uniknąć bałaganu z szyldami, reklamami, bilbordami, a także 
wprowadzenia uchwały o zagospodarowaniu przestrzennym, by uniknąć budowy szpecących 
budynków jak hotel Gołębiewski czy inne makabryły, z których śmieje się cała Polska. Niezbędne 
jest polepszenie jakości powietrza. Należy wyznaczyć zasady porządku przestrzennego dla 
składów budowlanych. Bazy noclegowej. 

Zakładów pracy. 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego!!! 

Zmiana toku myślenia rządzących na niestety nieubłagalny ciągły postęp. To nie są czasy 
„Pogórzanki”, festynów czy innych reliktów, teraz modernistyczna turystyka i bazy noclegowe oraz 
koszty wpływające do gminy z turystów, są dla takich miejscowości zbawienne. To łańcuch 
przyczynowo-skutkowy. Turysta przyjeżdża z zamiarem wydania pieniędzy, mieszkaniec gminy 
może je zarobić i podnieść własny budżet, jak również gminy. Jeśli turysta ma gdzie wydać, to 
wyda, jeśli nie, to pojedzie i żadnej kasy nie zostawi. 

Przyjaznej atmosfery dla rozwoju przedsiębiorców. Negatywny przykład - punkty gastronomiczne 
na Skamieniałym Mieście. Basenu lub otwartego kąpieliska. Strefy aktywności gospodarczej. 

Uregulowania dróg stanu prawnego gminnych, tak, aby młode małżeństwa mogły bez przeszkód 
budować domy i osiedlać się w naszej gminie. Jest to w tej chwili najważniejsza kwestia do 
rozwiązania. 

Zatrudnienia w UG kompetentnych urzędników. Likwidacji układów i rządów wybranych. 
Powstanie możliwości rozwoju handlu i usług przez dopuszczenie konkurencji. Rozwiązanie 



 

 

problemu drogiej wody i ścieków. Poprawy bazy sportowo-rekreacyjnej. Powstania ścieżek 
rowerowych. 

Mądrych ludzi. 

9. Prawo nakłada na Gminę obowiązek równoczesnej realizacji wielu zadań. Nie można 

z żadnego zrezygnować, ale przy planowaniu budżetu musimy podejmować decyzje, 

które z nich traktować jako najważniejsze. Które dziedziny powinny być szczególnie 

wspierane? Można była zaznaczyć maksymalnie trzy obszary tematyczne. 

 

10. Jeśli chce Pan/Pani zgłosić swoje uwagi, pomysły dotyczące rozwoju Gminy 

Ciężkowice proszę je zapisać tutaj 

 

Konsekwentnie należy dążyć do utworzenia uzdrowiska. 

Moje uwagi w chwili obecnej niewiele wniosą. Może kiedyś :) 

Brak rozwoju kanalizacji i wodociągów, brak działań na rzecz klimatu. 
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infrastruktura drogowa



 

 

Podwyższenie czynszów dla obiektów gminnych, które są wynajmowane - dodatkowe pieniądze, 
odpłatne parkowanie na płycie rynku ze zniżka dla mieszkańców - dodatkowy wpływ do kasy 
gminy. 

Moim zdaniem za bardzo skupiono się na tym, aby powstało miasto uzdrowiskowe i zapomniano 
o mieszkańcach, którzy nie mają, gdzie kupić potrzebnych rzeczy i dlatego w większości 
wyjeżdżają poza granicę Ciężkowic. Może warto zainwestować w sklepy odzieżowe, pasmanterie, 
sklepy obuwnicze. Wydaje się to mało ważne, ale mogłoby przynieść zyski. 

Wjeżdżając z ryku na ulice św. Floriana i dalej do Łuczkiewiczów nie widać pojazdów z ul. 
Grunwaldzkiej - należy tam zainstalować lustro. 

Brak parkingów, chodników, ścieżek rowerowych. Obcy ludzie przyjeżdżają - nie ma gdzie 
zaparkować to jedzie dalej tam, gdzie może swobodnie zostawić pojazd, może bez wielkiej obawy 
puścić dzieci by mogły się bawić, jest infrastruktura drogowa dobra, są bary, restauracje. W moim 
głębokim przekonaniu, jeśli zadbamy o parkingi, dobrą reklamę gminy, dobre i nie wygórowane 
ceny za jedzenie, jesteśmy w stanie zatrzymać znacznie więcej przejeżdżających turystów. 

1. Inwestycja w infrastrukturę pod turystów i mieszkańców 2. Nacisk na GCPiK aby w końcu zaczął 
coś robić 3. Utworzenie strefy ekonomicznej 4. Budowa żłobka 5. Poprawienie estetyki gminy 
poprzez wygonienie wszelkich handlarzy z rynku i podcieni. 

Proponuję organizować otwarte spotkania z lokalną społecznością. 

Uwagi już zgłaszane były wiele razy - problem w tym, że nie władza nie bierze ich pod uwagę... 

Na razie nie. 

Dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, terapia zajęciowa dla osób z dysfunkcjami, baza 
noclegowa dla turystów, by dłużej ich zatrzymać, stacja paliw. 

Promocja, promocja i jeszcze raz promocja gminy, zabytków, ludzi, kultury na wszystkich 
możliwych płaszczyznach. To jest najważniejsze! 

Inwestowanie w turystykę. 

Pozyskanie inwestorów. Budowa miejsc noclegowych. 

Ścieżki rowerowe. Zadbać o infrastrukturę rzeczną (wały powodziowe, ćwiczenia powodziowe). 

Zachęcić mieszkańców do współpracy. 

Stworzenie miejsc pracy i żłobka dla dzieci. 

Żeby gmina się rozwijała potrzebuje przedsiębiorców, sama turystyka to za mało. 

Proponują mieszkańcom możliwości integracji i spotkań w mniejszym i większym gronie nie raz 
na sezon i to po najmniejszej linii oporu i jeszcze byle jak. 

Gmina jest zbyt mała, żeby się tak zadłużać. 

Ochrona przeciwpowodziowa, naprawa palisady, karczowanie okolicznej wikliny przynajmniej 
jeden raz do roku. Przeniesienie Kombudu i zrobienie swobodnego przepływu dla wody 
powodziowej. Rozwój turystyki całorocznej, ściągniecie klientów do Parku Zdrojowego na cały 
rok, a nie tylko w sezonie na kilka godzin. Zagospodarowanie Pawilonu z rynku na ośrodki 
użyteczności publicznej np. żłobek, ośrodek rehabilitacji, ośrodek zajeść pozalekcyjnych. 
Zagospodarowanie dawnej Pogórzanki np. na Kombud. 

Rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej i budowa nowej. Specjalistyczna opieka 
zdrowotna. Wsparcie dla rolnictwa, zwłaszcza dla małych gospodarstw rodzinnych. 

Usunięcie parkingu oraz przeniesienie targu (ogromny syf i strasznie to wygląda) z terenu płyty 
rynku w Ciężkowicach. Oddanie Parku Zdrojowego pod odpowiedni zarząd odpowiadający 
charakterowi tego miejsca, co pozwoli przyciągnąć środki zewnętrzne oraz odpowiednio 
wypromować to miejsce. 

Nie mogłem zagłosować, ale mój kandydat wygrał! Więc będzie coraz lepiej. Pozdrawiam 
myślących. 

Biorąc pod uwagę, rozwój bazy szkolnictwa, czas utworzyć ośrodek sportowo-rekreacyjny z 
pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim oraz bieżnią lekkoatletyczną - obiecywany przez kolejnych 
kandydatów na Burmistrza, a po wyborze, zapomniany. 

W porównaniu z innymi miejscowościami, np. Tuchowem, mamy bardzo, bardzo skromną ofertę 
kulturalno-oświatową. Proszę zobaczyć na Dom Kultury w Tuchowie i jego ofertę i porównać z 
naszym. Rozumiem, że Tuchów jest większy, proszę więc nawet tamtą ofertę podzielić przez 3. 



 

 

Budowa szlaku rowerowego. 

Zwiększenie zaplecza Skamieniałego Miasta, moi znajomi spoza Ciężkowic mówili o problemach z 
zaparkowaniem samochodu na dolnym parkingu w weekendy. 

Gmina rozwija się wtedy, gdy jest wysoki poziom zadowolenia mieszkańców i osób przyjezdnych. 
Głęboko tkwiące wśród samorządowców wzorce z czasów słusznie minionych nie pozwalają na 
szacunek, bo nie rozumieją oni problemów i potrzeb mieszkańców, a to odzwierciedla się m.in. w 
bardzo niskiej frekwencji wyborczej i pogłębiającym się niezadowoleniu mieszkańców. 

Ustawienie płatnej toalety na Rynku oraz zmuszenie taksówkarzy do świadczenia usług w 
godzinach popołudniowych i wieczornych. 

Po co? 

W dobrej intencji sugeruję, aby wnikliwie przyjrzeć się i wyciągnąć odpowiednie wnioski w jakim 
kierunku poszły gminy: Bobowa, Gromnik, Zakliczyn, Grybów. 

Przy przeprowadzaniu takich ankiet w przyszłości proszę zwiększyć limit znaków. W dwóch 
zdaniach nie da się przedstawić problemów i sposobów na ich rozwiązanie dla całej Gminy. 

Konieczne jest wprowadzenie uchwały krajobrazowej dla uporządkowania bałaganu z banerami, 
reklamami i szyldami nie tylko w Ciężkowicach, ale w całej gminie i zwłaszcza na składach 
budowlanych oklejonych z każdej strony płachtami reklamowymi. Warto pomyśleć o dzierżawie 
nieużytków rolnych w dolinie rzeki Białej dla wytyczenia ścieżek dla rowerów krossowych. To nie 
będzie kosztowało dużo, a może przyciągnąć nowych turystów. 

Szybsze odpowiedzi z Urzędu Gminy nie po roku i dłużej. 

Podstawą rozwoju jest uchwalenie w końcu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, bez tego uzdrowiska nikt nie wybuduje. 

Niestety, miejsca w tym okienku braknie, jest mnóstwo ludzi, którzy mają pomysły i widać to i 
słychać i można się do nich odzywać 

Regulacja prawna dróg gminnych do szerokości odpowiadającej wymogom budowlanym. 
Zwiększenie terenów budowlanych. Zapewnienie pomocy młodym małżeństwom poprzez budowę 
żłobków, przedszkoli. 

11. Płeć respondentów 
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12. Wykształcenie respondentów 

 

13. Wiek respondentów 
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