PODSUMOWANIE ANKIETY

CIEŻKOWICE JAKO MIEJSCE DO ŻYCIA Z PERSPEKTYWY LUDZI
MŁODYCH
Badanie prowadzone w dniach 22.03.2022 do 11.04.2022 roku skierowane było do dwóch grup
uczniów ciężkowickich szkół:
▪
▪

uczniów ósmych klas szkół podstawowych ze szkół dla których organem prowadzącym
jest Gmina Ciężkowice – w badaniu udział wzięło i ankiety wypełniało 152 uczniów;
uczniów trzecich i czwartych klas szkół średnich z obszaru gminy Ciężkowice (w
praktyce badanie przeprowadzono wyłącznie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach – w badaniu udział
wzięło i ankiety wypełniało 108 uczniów.

Zdecydowana większość pytań zadawana obu grupom wiekowym była identyczna z wyjątkiem
pytań 6, 7 oraz 11.
Wyniki części, z pytań które miały tą samą treść zestawiono na jednym wykresie, po to by móc
śledzić różnice w podejściu do analizowanych kwestii w zależności od wieku uczestników.
Odpowiedzi na pytania otwarte zamieszczono w takiej formie (stylistycznej i treściowej) jak
zapisano je w wypełnianych ankietach, usunięto jednocześnie wypowiedzi niecenzuralne oraz
dotyczące personaliów.
1. Dla kogo Gmina Ciężkowice jest dobrym miejscem do życia i rozwoju (można
było wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
Dla rodzin z dziećmi
Dla osób starszych
Dla dzieci
Dla rolników
Dla młodzieży, studentów
Dla obcokrajowców
Dla osób z wykształceniem technicznym,…
inne (jakie?)
Dla osób przedsiębiorczych
Dla osób z wyższym wykształceniem
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2. Czy dzisiaj Gmina Ciężkowice jest dla Ciebie dobrym miejscem do życia i rozwoju?
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3. Co zachęca Cię do pozostania w Gminie Cieżkowice lub jej opuszczenia
3.1. Wyniki uzyskane w szkołach podstawowych:
Relacje z przyjaciółmi, znajomymi
Więzi rodzinne
Bezpieczeństwo na terenie Gminy
Jakość powietrza
Estetyka gminy i jakość przestrzeni publicznych
Atrakcyjność terenów i oferty rekreacyjnej
Relacje z sąsiadami
Oferta sportowa
Oferta kulturalna
Perspektywa rozwoju funkcji uzdrowiskowo-rekreacyjnej
Gminy Ciężkowice
Komunikacja na terenie Gminy
Skomunikowanie z większymi miastami
Aktywność społeczna i współdziałanie mieszkańców
Oferta rozrywkowa (komercyjna)
Możliwości do kontynuowania nauki
Dostępność i jakość mieszkań
Warunki do otwarcia i prowadzenia własnej firmy
Atrakcyjność ofert pracy
Wysokość zarobków
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3.2. Wyniki uzyskane w szkole średniej:
Więzi rodzinne
Relacje z przyjaciółmi, znajomymi
Bezpieczeństwo na terenie Gminy
Atrakcyjność terenów i oferty rekreacyjnej
Jakość powietrza
Estetyka gminy i jakość przestrzeni publicznych

Perspektywa rozwoju funkcji uzdrowiskowo-rekreacyjnej Gminy
Ciężkowice
Oferta sportowa

Aktywność społeczna i współdziałanie mieszkańców
Oferta kulturalna
Możliwości do kontynuowania nauki
Relacje z sąsiadami
Skomunikowanie z większymi miastami
Komunikacja na terenie Gminy
Oferta rozrywkowa (komercyjna)
Dostępność i jakość mieszkań
Warunki do otwarcia i prowadzenia własnej firmy
Wysokość zarobków
Atrakcyjność ofert pracy
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4. Gdyby mogło się spełnić jedno Twoje życzenie i marzenie dotyczące Gminy
Ciężkowice - jak by ono brzmiało? (pytanie otwarte)
4.1. Wyniki uzyskane w szkołach podstawowych:
Budowa obiektu, gdzie młodzież może spędzać czas
Budowa obiektu, gdzie młodzież mogłaby spędzać czas
Mogłoby być więcej obiektów, w których młodzież mogła spędzać czas
Więcej obiektów do spędzania czasu przez młodzież, sklepy z galeriami handlowymi
Park rozrywki na wakacje
Więcej obiektów do spędzania czasu dla młodzieży
Pies
Nie tworzyć tej gminy
Park rozrywki
Galeria
Nie mam marzeń, wszystko jest dobre
Żeby wybudowano wiele miejsc rozrywkowych oraz sklepy

Wspieranie i tworzenie projektów w szkole mających na celu uświadomić młodzież na tematy
tolerancji wobec mniejszości etnicznych czy innych orientacji seksualnych
Więcej ofert szkół ponadpodstawowych i pracy
Galeria
Galeria handlowa
Żeby była lepiej rozwinięta pod względem sklepów. I więcej atrakcji dla dzieci
Więcej miejsc rozrywki dla dzieci i dorosłych
Żeby były lepsze licea
Galeria handlowa, kino, basen, rolerkoster, wyciąg krzesełkowy
Kino
Żeby coś w końcu wybudowali, a nie tylko Gromnik króluje sklepami
Galeria handlowa, kino, basen, rolerkoster, wyciąg krzesełkowy
Wybudowanie galerii handlowej
Wybudowanie galerii handlowej
Park trapolin
Jednym z moich marzeń dotyczących Gminy Ciężkowice jest taki park, który funkcjonowałby
tylko nocą, czyli jakieś takie podświetlane fontanny, latarnie takie piękne i w ogóle dużo takich
fajnych światełek
Szkoła średnia na wysokim poziomie
Wybudowanie McDonalds
Żabka, żeby był sklep w Gminie Ciężkowice
Budowa Żabki w Ciężkowicach niedaleko rynku
Zbudowanie McDonald
Wybudowanie miejsca dla psów
Więcej miejsc pracy i więcej restauracji
Wybuduj McDonald bardzo proszę panie Kuropatwa
Do życzeń to jest lepsza obsługa i więcej lekarzy w ośrodku zdrowia. Do marzeń to więcej
atrakcji
McDonald
Oświetlenie bocznych dróg
Lepsza szkoła w Jastrzębi nr 2
Więcej komunikacji miejskiej
Aby w mojej szkole było drugie boisko
Opuścić gminę
Basen
Wyremontowanie Szkoły Podstawowej w Jastrzębi Górnej
Najbardziej chciałabym, aby w naszej gminie powstało kino
Ścieżki rowerowe
Zbudowanie McDonalda
Dajcie mi stąd uciec
Telefony w szkole w Pławnej
Telefony w szkole w Pławnej
McDonald
Za to, że chodzę do szkoły to codziennie dawać mi 400 zł
Baseny
McDonald
Wybudowanie ścieżki rowerowej pomiędzy Pławną, a Ciężkowicami oraz McDonalda
McDonald i mat-fiz
McDonald
Nie mam marzeń dotyczących Gminy Ciężkowice, dziękuje pozdrawiam
McDonald, basen

Większe docenianie OSP Ciężkowice
Robi wrażenie
Sklep Biedronka
Dostać się do wyższej szkoły
Ukończyć egzamin ósmoklasisty i dostać się do wyższej szkoły
Wyremontowanie budynków przy rynku
Odświeżenie budynków przy rynku
Usunięcie matematyki rozszerzonej z matury w technikum
Mniej lekcji
Galeria handlowa
Większa dostępność do sklepów, restauracji
Kupienie sprzętu sportowego np. piłki do szkoły podstawowej nr 2 w Jastrzębi
Wybudowanie kina
4.2. Wyniki uzyskane w szkole średniej:
Wybudowanie kina, basenu, biedronki, żabki, ogólnie większa ilość sklepów, ścieżki rowerowe,
rozbudowanie placów zabaw, więcej restauracji
Nie mam
Powstanie wiele innych atrakcji jak np. kino, basen oraz lepsza komunikacja miejska, bo
kiepsko z dojazdem do mniejszych miejscowości
Życie na poziomie
Ścieżki rowerowe
Więcej atrakcji na rynku
Więcej atrakcji, typu festyny
Więcej atrakcji!!!
Rozwój miasta (nowe sklepy, budynki mieszkalne)
Więcej godziwych miejsc pracy
Postawienie ładnego hotelu koło Parku Zdrojowego
Otwarcie miejsc, do których młodsi ludzie mogli by uczęszczać np. kino
Żeby było bardziej rozwiniętym i nowocześniejszym miastem
Dobra, na poziomie, kawiarnia
Wybudowanie basenu lub skate parku
Więcej miejsc spotkań dla osób młodych oraz miejsc zabaw dla dzieci
Inwestowanie gminy nie tylko dla celów rekreacyjnych i naukowych (muzea)
Zrobić basen kryty
Więcej miejsc pracy i możliwości rozwoju
Rozwój

5. Z czyjej/czyich rad(y) najczęściej korzystasz planując dalszą edukację i rozwój
zawodowy?
Rodzina
Koledzy, przyjaciele, sympatia
Media (Internet, TV, prasa)
Nauczyciele
Kogoś innego, kogo?
Doradcy zawodowi
Ulotki, informatory, publikacje
Pracodawcy/ potencjalni pracodawcy
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6. Dalsze plany edukacyjne/życiowe
6a. Szkoła podstawowa - co zamierzasz po ukończeniu nauki w szkole podstawowej?
Kontynuować naukę
w liceum w
Cieżkowicach
2%

Kontynuować naukę
w technikum w
Cieżkowicach
12%

Jeszcze nie wiem
32%

Kontynuować naukę
w branżowej szkole
zawodowej w
Cieżkowicach
4%

Kontynuować naukę
w branżowej szkole
zawodowej poza
Cieżkowicami
4%

Kontynuować naukę
w liceum poza
Cieżkowicami
32%

Kontynuować naukę
w technikum poza
Cieżkowicami
14%

6b. Szkoła ponadpodstawowa - co zamierzasz po ukończeniu nauki w szkole średniej?
Podjąć prace
zawodową w na
terenie gminy
Ciężkowicach
7%

Jeszcze nie wiem
26%

Podjąć prace
zawodową poza
gminą Ciężkowice
30%

Podjąć naukę w
szkole ponadlicealnej
w Ciężkowicach
0%
Podjąć studia w
Tarnowie
0%
Podjąć naukę w
szkole ponadlicealnej
poza Ciężkowicami
0%
Podjąć studia w
Nowym Sączu
0%

Wyjechać za granice
17%
Podjąć studia w
innym mieście w
Polsce
10%

Podjąć studia w
Krakowie
10%

7. Dodatkowe potrzeby edukacyjne
7a. Szkoła podstawowa - w czym potrzebujesz uzupełnić lub pogłębić wiedzę/kompetencje, aby
kontynuować naukę w wymarzonym przez siebie miejscu?
Znajomości języków obcych

Nie wiem w czym brakuje mi wiedzy i kompetencji
Szeroko rozumnie przedmioty matematycznofizyczne
Kompetencje społeczne

Kompetencje informatyczne
Szeroko rozumnie przedmioty biologicznochemiczne
Szeroko rozumnie przedmioty humanistyczne
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7b. Szkoła ponadpodstawowa - w czym potrzebujesz uzupełnić lub pogłębić wiedzę/kompetencje, aby
już dziś myśleć o wymarzonej pracy?
Znajomości języków obcych

Praktycznych umiejętności związanych z zawodem
Wiedzy z zakresu planowania i prowadzenia
własnej firmy
Wiedzy specjalistycznej związanej z zawodem,
możliwą do zdobycia na dalszych etapach edukacji
Wiedzy, jak i gdzie efektywnie szukać pracy,
napisać CV
Wiedzy z zakresu sytuacji na rynku pracy i w
branży związanej w wyuczonym zawodem
Kompetencji społecznych – autoprezentacja,
komunikacja, współpraca itp.
Nie wiem w czym brakuje mi wiedzy i kompetencji
Inne
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8. Gdzie chciał(a)byś pracować po zakończeniu nauki?
Gdzieś w Polsce
Za granicą
Nie wiem
Na terenie powiatu tarnowskiego
Na terenie Małopolski
Jest mi to obojętne
Na terenie gminy Ciężkowice
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9. Gdzie chciał(a)byś mieszkać po zakończeniu nauki?
Gdzieś w Polsce
Za granicą
Nie wiem
W gminie Ciężkowice
Na terenie Małopolski
Jest mi to obojętne
Na terenie powiatu tarnowskiego
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10. Co w największym stopniu decyduje o tym, że na terenie gminy Ciężkowice można
znaleźć dla siebie dobrą pracę?
Przypadek, szczęście
Powiązania rodzinne, znajomości

Inteligencja, spryt
Doświadczenie zawodowe
Dobre wykształcenie
Determinacja, czas poświęcony na szukanie
pracy
Zmysł przedsiębiorczy
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11. Potrzeby edukacyjne
11.a Jakie kompetencje powinny być lepiej rozwijane w szkole podstawowej byś czuł się lepiej
przygotowany do dalszej edukacji
Umiejętność uczenia się

Kompetencje językowe (języki obce)

Kompetencje matematyczne

Kompetencje cyfrowe (informatyczne)
Kompetencje emocjonalno-społeczne (efektywne radzenie
sobie w sytuacjach społecznych, nawiązywanie…
Kompetencje związane z przedsiębiorczością

Podstawowe umiejętności naukowo-techniczne
Świadomość i ekspresja kulturalna, w tym dobra prezencja
i kultura osobista
Kompetencje językowe (posługiwanie się językiem
ojczystym)
Kompetencje społeczno-obywatelskie (w tym np.
zainteresowanie wolontariatem)
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11.b. Czego oczekują pracodawcy od młodych pracowników starających się o pracę?
Doświadczenia zawodowego
Umiejętności praktycznych, np. umiejętności obsługi
komputera, prawo jazdy
Znajomości języków obcych

Ukończonych kursów, szkoleń, potwierdzonych
certyfikatami, uprawnieniami (zdobytych poza szkołą)
Kwalifikacji zdobytych w szkole
Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem
Niskich wymagań finansowych
Wyższego wykształcenia
Samodzielności, zaradności
Dobrej prezencji, kultury osobistej
Dyspozycyjności, zaangażowania
Komunikatywności, umiejętności pracy zespołowej
Doświadczenia w wolontariacie
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12. Które z miejsc pracy uważasz za najbardziej atrakcyjne? (można było wybrać więcej
niż jedną odpowiedź)
Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem
Praca w dużej firmie (powyżej 250 pracowników)
Praca w małej lub średniej firmie
Własna działalność gospodarcza
Praca w międzynarodowej firmie
Praca w firmie rodzinnej
Telepraca, praca zdalna, wolny zawód (freelancer –…
Praca w administracji, instytucjach publicznych…
Praca w rolnictwie
Praca w firmie lokalnej
Prowadzenie gospodarstwa domowego
Praca w sektorze pozarządowym (NGO)
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13. Poziom zaufania do osób i instytucji
13.1. Wyniki uzyskane w szkołach podstawowych:

Rodziny

Rówieśników

Przedstawiciele instytucji, służb publicznych (m.in.
radni, burmistrz, urzędnicy gminni)

Sąsiadów i znajomych

Nauczycieli z Twojej szkoły

Lokalnych społeczników

Lokalnych przedsiębiorców
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13.2. Wyniki uzyskane w szkole średniej:
Rodziny

Rówieśników

Nauczycieli z Twojej szkoły

Sąsiadów i znajomych

Przedstawiciele instytucji, służb publicznych
(m.in. radni, burmistrz, urzędnicy gminni)

Lokalnych społeczników

Lokalnych przedsiębiorców
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14. W jaki sposób spędziłeś/aś czas wolny ostatni weekend?
W domu
Ucząc się
Spacerując
Na łonie natury ze znajomymi
Uprawiając sport
Na łonie natury z rodziną
Inne, jakie?
Na zakupach, w galerii handlowej
Pracując zarobkowo
Uczestnicząc w wydarzeniach sportowych i…
Na wycieczce
Na dodatkowych lekcjach, korepetycjach, kursach
W kinie/pubie/restauracji itp.
Odbywając staż
Uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych
Uczestnicząc w grupach zainteresowań
Udzielając się w organizacjach społecznych,…
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15. Jeżeli spędzasz czas wolny w ciągu roku szkolnego poza gminą Ciężkowice, to
najczęściej w jaki sposób? (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź)
Na wycieczce
Na zakupach, w galerii handlowej
Uprawiając sport
W kinie/pubie/restauracji itp.
Spacerując
Na nauce, lekcjach dodatkowych, kursach
Uczestnicząc w wydarzeniach sportowych lub…
Inne, jakie?
Uczestnicząc w grupach zainteresowań
Pracując zarobkowo
Udzielając się w organizacjach społecznych,…
Odbywając staż
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16. Które z poniższych aspektów życia są dla Ciebie najważniejsze? Wskaż trzy
najważniejsze.
Rodzina
Znajomi i przyjaciele
Spokojne życie bez kłopotów, konfliktów
Praca zgodna z zainteresowaniami
Życie barwne, pełne rozrywek, podróże, bogate życie
towarzyskie
Dobrobyt, stabilność finansowa i niezależność
ekonomiczna
Osiągnięcie sukcesu w dziedzinie nauki lub sztuki
Sława, zdobycie i posiadanie władzy/wpływu
Aktywność społeczna, bycie użytecznym dla innych
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