~

Inlnuty

dla Gminy Sochocin
bo Twoje zdanie 51? liczy!

Szanowni Mieszkarky,
Oto kr6tka ankieta dotycz'!ca tego, co myslimy
o gminie oraz jak naszq gminy mogq postrzegac
turysci i potencjalni inwestorzy. Wypelnione przez
Pans twa ankiety pomogq nam stworzyc wieloletni
plan promocji Gminy Sochocin . Cenimy sobie
Panstwa szczerosc. Nasza ankieta jest w pelni
anonimowa. Wypelnionq ankiety prosimy zloZyc
do umy w holu Urzydu Gminy.
WYDZIAL KONTR Oll. PROMOCJI I KOMUNIKACJ I SPOLECZNEJ UG SOCHOCIN

n t . (23) 661 -80- 25 WEW. 50 RENATA KRAWCZYK

1. Wiek
ponizej 20 lat
20-301at
31-40 lat
D41-501at
51-60 lat
powyzej 60 lat

o

o
o

2. Plee
kobieta
myzczyzna

o

o

7. Jak wedlug pana/pani wiedzy oceniana jest nasza
gmina na zewn<)trz?
o jest bardzo dobrze kOjarzona
rna przeciytny wizerunek ani dobry, ani zly
o jest bardzo :lIe kOjarzona
niewiem

o
o

8. Czy Pana/Pani zdaniem Gmina Sochocin jest
atrakcyjna turystycznie?
tak
nie
trudno powiedziec

o
o
o

3. Wyksztalcenie

o podstawowe
o zawodowe
o srednie

9. Jakie s<) najwazniejsze atrakcje turystyczne
w naszej gminie?

o wyzsze

4. Jestem mieszkancem
Sochocina
innych solectw Gminy Sochocin

10. Co przyczyniloby siC; do wic;kszego rozwoju
turystyki na terenie naszej gminy?

5. Mieszkam w Gminie Sochocin

o ponizej 3 lat
o 4-101at
o 11 -20 lat
o powyzej 20 lat

6. Pracujc;
o w prywatnym przedsiybiorstwie jako pracownik
w zaldadzie panstwowym/sp61dzielczym
jako wlasciciel firmy
jako rolnik
jestem uczniem/studentem
jestem emerytemlrencist q
nie pracujy, bo zajmujy siy domem
szukam pracy

o
o
o
o
o
o
o

11. Z czym kojarzy siC; Panu/Pani Gmina Sochocin?
(pierwsza mysl ! )

12. Jak ocenia Pan/Pani dzialania promuj<)ce
dotychczas nasz<) gminc;?
byly dobrze pomyslane
zmieniajq si y na lepsze
Sq przypadkowe i niesp6jne

o
o
o

13. Jakiego typu imprezy brakuje na terenie
naszej gminy?

20. Gdyby Pan/Pani zostala wojtem, jakie bylyby
3 najwainiejsze decyzje, ktore by byly do podj~cia?
~-------------------

cv-________________
14. Czy jest Pan/Pani zadowolony z bycia
mieszkancem Gminy Sochocin?
o zdecydowanie tak
o raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie

@------------------

15. Czy czuje si~ Pan/Pani bezpiecznie w swoim
miejscu zamieszkania?
o tak
o nie
o trudno powiedziec

22. Co jest

o
o

16. Czy jest Pan/Pani zainteresowany wspolpraq
przy organizacji imprez kulturalnych,
rozrywkowych, sportowych itp.?
tak
o nie
o trudno powiedziec

o

17. Co jest dla Pana/Pani najwainiejsze w miejscu
zamieszkania?
o Fizyczne i ekonomiczne bezpieczenstwo
(dost~pnosc pracy, niski poziom przest~pczosci)
Podstawowe uslugi (szkoly, opieka zdrowotna,
infrastruktura drogowa itp)
Dobry gospodarz (jakosc wybieranych wladz,
moiliwosc lokalnego zaangaiowania)
o Otwartosc mieszkancow (poziom tolerancji dla
rodzin z dziecmi, ludzi starszych, imigrant6w itp.)
o Estetyka (fizyczne pi~kno, udogodnienia oraz
oferta kulturalna)

o
o

21. Co jest najmocniejsz~

stron~

Gminy Sochocin?

(pierwsza mysl ')

najslabsz~ stron~

naszej gminy?

23. Co jest wizytowk~ naszej gminy?

24. Jakie lokalne produkty z terenu naszej gminy
powinny by promowane?

25.Czy interesuje si~ Pan/Pani sprawami naszej
gminy?
o tak, bardzo mnie interesuj,!
talc, ale tylko przy naglosnionych sprawach
o tak, ale tylko przy sprawach kt6re mnie dotycz,!
o nie, nie interesuj~ si~ nimi

o

26. Sk~d czerpie Pan/Pani wiedz~ na temat spraw
lokalnych?

18. Pana/Pani zdaniem mieszkancy naszej gminy s~:

o otwarci na turyst6w
o oboj~tni na turyst6w
o niech~tni wobec turyst6w

19. Kto Pana/Pani zdaniem jest autorytetem
w naszej gminie?
postac wsp6lczesna: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
postac historyczna:

Serdecznie dzifkujemy za poswifcony czas!
Wypelnionq ankiett( prosimy skladac do urny w holu
Urzt(du Gminy lub przekazac do Dzialu Kontroli,
Promocji i Komunikacji Spolecznej UG Sochocin

2mfuuty
dla Gminy Sochocin
/11)

("w(lle zdomL' si~ /ie::)':'

