
ANKIETA dotycząca terenu sportowo-
rekreacyjnego LKS Zieleńczanka
Jak często korzysta Pani/Pan z terenu LKS Zieleńczanka?

Odpowiedzi:

często (kilka razy w miesiącu) (85)1.
rzadko (około raz w miesiącu) (17)2.
bardzo rzadko (ok. raz na kwartał) (18)3.
prawie wcale (raz do roku) (23)4.
byłam/byłem tylko raz, w tym roku na rajdzie rowerowym/koncercie zespołu Zakopower (17)5.
wcale (21)6.

Jeśli Pani/ Pan w pytaniu nr 1 zaznaczył odpowiedź „wcale” lub „prawie wcale” proszę
podać, co jest tego powodem? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
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Odpowiedzi:

nie wiedziałam/-em o takiej możliwości (23)1.
nie znam oferty kompleksu, nie znalazłam/-em informacji na ten temat (39)2.
kompleks jest nieoznaczony, nie znam jego lokalizacji (8)3.
myślałam/-em, że teren przeznaczony jest tylko dla członków klubu sportowego (47)4.
nie dzieje się tam nic ciekawego (23)5.
teren nie posiada dobrego zaplecza (szatnie, prysznice, toalety) (27)6.
teren jest zaniedbany (6)7.

boisko do siatkówki plazowej zarośnięte chwastami, kawałki szkła w piasku, plac zabaw bezz❍

rewelacji
.❍

.❍

stan boisk, brak obsługi/osoby zarządzającej na miejscu❍

zaniedbany❍

-❍

inne, podaj jakie (2)8.
brak ogólnodostępnej informacji kto i w jakim zakresie może korzystać z tego terenu. brak❍

oficjalnej informacji do kogo należy zgłosić chęć korzystania z tego terenu/zaplecza sportowo-
rekreacyjnego.
To obiekt dla ludzi młodych. Jestem emerytem.❍

nie zaznaczyłam/-łem odpowiedzi "wcale" lub "prawie wcale" (103)9.

Jeśli korzysta Pani/Pan z terenów LKS Zieleńczanka, to w jakim celu? (można zaznaczyć
kilka odpowiedzi)
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Odpowiedzi:

uczestniczę w treningach w ramach klubu LKS Zieleńczanka (47)1.
moje dziecko uczestniczy w treningach w ramach klubu LKS Zieleńczanka (37)2.
indywidualnie uprawiam sport lub inne formy rekreacji (16)3.
korzystam z boisk wraz ze znajomymi (21)4.
przychodzę na plac zabaw (31)5.
przechodzę spacerem lub przejeżdżam rowerem (61)6.
inne, podaj jakie (28)7.

nie korzystam❍

byłam z rodziną na koncercie❍

uczestnictwo w imprezach/koncertach❍

nie korzystam❍

oglądam mecze LKS,❍

mecze❍

imprezy okolicznościowe❍

bywam na meczach klubu Zieleńczanka❍

nie korzystam❍

nie korzystam❍

nie korzystam❍

nie korzystałem❍

nigdy nie korzystałam❍

-❍

nie korzystam z terenu❍

jeszcze nie korzystałem❍

jak mogę odpowiedzieć na to pytanie skoro nigdy nie byłem na tym terenie?❍

nie❍

.❍

syn uczestniczył w zajęciach w klubie, chodzimy na mecze (czasami)❍

Czasem fotografuję organizowane tam imprezy.❍

brak odpowiedzi❍
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-❍

-❍

nie korzystałam do tej pory❍

-❍

-❍

oglądam mecze i treningi❍

Jak Pani/Pan ocenia obecną ofertę spędzania czasu na terenie LKS Zieleńczanka w skali 1
do 5, gdzie 1 oznacza bardzo słabo, a 5 bardzo dobrze?

Oceń

Proszę uzasadnić powyższą ocenę.

można lepiej●

Nie●

Zaniedbany budynek●

nie spędzam tam czasu, poza dniem koncertu●

brak atrakcji●

wszystko ok.●

Wydaje mi się że kompleks oferuje jedynie możliwość gry w piłkę nożną.●

Profesjoinalne podejscie trenerow jak i osob zarzadzajacych klubem , bardzo dobrze przygotowany●

obiekt, czystosc i profesjonalizm. niestety brak zaplecza socjalnego i sanitarnego
Budynki klubu w tragicznym stanie. Reszta ok.●

Brak oferty zajec●

Chodzę tam tylko na spacery lub przejeżdżam jadąc rowerem. Nie znam oferty zajęć, które oferuje●

klub.
z●

Na terenie LKS Zieleńczanka oferta spędzania czasu jest dość duża, jednakże uważam, że●

poszerzenie oferty wpłynie pozytywnie na ilość osób spędzających czas na tym terenie
NA●
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nic tam nie ma, tylko cisza i miejsce wolne●

Boisko do gry w piłkę nożną poza meczami mało dostępne.Na placu zabaw mało atrakcji ,jedna●

ławka do odpoczynku.Mało rozbudowana oferta.
Mój syn uczestniczy w treningach LKS Zieleniczanka. Warunki bytowe klubu są fatalne. W●

szczególności zaplecze socjalne.
mała oferta, stan boisk do siatkowki, brak informacji gdzie mozna znalezc informacje o dzialalnosci●

dla mieszkanca a nie pilkaza/fana LKS'u
Rzadko tam bywam.●

Plac zabaw i zamknięte boiska to zdecydowanie za mało.●

Ostatni raz tam byłem gdy jeszcze trenowałem piłkę nożną.......●

Brak informacji o możliwości spędzania czasu●

Slabo zdefiniowana oferta.●

słabe zaplecze- nie ma nawet gdzie rąk umyć, toalety z których korzystam podczas oglądania●

meczy są w opłakanym stanie, boisko do siatkówki zaniedbane. Generalnie nic ciekawego się tam
nie dzieje
brak zaplecza w standardzie●

jest średnio!●

Myślałem, że teren przeznaczony jest tylko dla członków klubu sportowego. Brak informacji o●

ofercie LKS.
brak informacji na temat możliwości oferowanych na tych obiektach powoduje, że są one zupełnie●

pomijane przez mieszkańców Zielonek
nie korzystam●

Można to boisko rozbudować np. zbudować bieżnie, boisko z pełnym zapleczem i trybunami.●

Powinno powstać tam pod krakowskie centrum rekreacji i sportu.
nic tam niema●

Brak oferty●

Cały teren wydaje się być przeznaczony tylko do treningów piłkarskich co mnie wcale nie●

interesuje
brak zaplecza●

Duża częstotliwość zajęć treningowych●

Na tyle ile jest wyposażony klub uważam, ofertę za wystarczającą.●

A●

Brak informacji o ofercie i dostępie. Brak klubu fitness i zajęć zorganizowanych np. judo.●

Plac zabaw jest bardzo skromny, a do tego nie ogrodzony, zanieczyszczony szkłami, śmieciami i●

odchodami zwierząt. Zbyt mało koszy na śmieci na terenie LKS Zieleńczanka ale też na ulicy Do
Cegielni. Boiska są zamknięte lub jest zakaz wchodzenia.
Zbyt skromna, jednostronna oferta●

Posiadam informację, że teren przeznaczony jest do użytkowania tylko przez członków LKS. Nie●

znam oferty kompleksu dla osób prywatnych.
uwazam ze klub jest dobrze prowadzony i stabilny●

z klubem wszystko jest ok, gorzej z szatniami●

wszystko ok, ale problem jest z trenowaniem w zimie, nie ma gdzie!!!●

oferta jest dobra ale warunków nie ma do tego zwłaszcza w zimie●

jest dobrze a bylo lepiej gdyby byla dostepna dla nas hala w zimie !●

problem jest jesienia brak sali czy sztucznej murawy do treningow●

brak sztucznej nawierzchni na treningi przy zlej pogodzie●

oferta jest dobra - klub ma problem z trenowaniem w zimie, wynajmowanie sztucznych boisk i hal●

jest drogie, a w zielonkach dzieci nie wpuszczaja tylko komercje!!!
dramat w zimie nie ma hali tylko trenujemy na halach w innej gminie!●

treningi piłki noznej 3 razy w tygodniu + mecze i turnieje●

dla mnie wazna jest dobra i profesjonalna oferta treningow a czasu poza tym nie spedzam na●
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terenach bo gdzie?
za mało infrastruktury●

Niczego ciekawego ta oferta nie zawiera●

Nie znam oferty●

nie spędzam czasu●

nie znam●

q●

nie wiem bo nie korzystałem●

Nie mogę ocenić, skoro nie uczestniczę w zajęciach●

Brak infrastruktury do spędzania tam dłuższego czasu●

Słabe zaplecze sanitarne●

oferta jest uboga●

nie korzystałam●

Teren raczej dla dzieci , nie czuje ze jest on przeznaczony dla doroslych●

nie korzystam z terenu●

nie wiem, bo nie znam oferty●

jeszcze nie korzystałem, zróbcie korty to chętnie zacznę●

Plac zabaw jest pewną alternatywą dla parku, ale słabą.●

Oferta zajęć dla dzieci powinna zostać poszerzona o inne aktywności. Plac zabaw mógłby zostać●

rozbudowany (tor przeszkód, dodatkowe urządzenia itp.).
mały plac zabaw●

nie wiem, nie byłem●

nie znam oferty●

nie wiem co się tam dzieje●

n/a●

Nic ciekawego tam nie ma.●

Tylko piłka nożna (za którą nie przepadam) i plac zabaw na który jestem za stary.●

brak infrastruktury zachęcającej do przyjścia w wolnym czasie●

Brak hali sportowej●

Mam okazje spotkać się ze swoimi znajomymi oraz mecze Zieleńczanki sprawiają mi wiele radośći●

Oprócz boiska głównego brak atrakcji. Boisko boczne oraz szatnie w bardzo kiepskim stanie.●

Oprócz boiska i placu zabaw to nie ma tam nic więcej, toalety są w krzakach i to jest chyba całe●

uzasadnienie.
Poza meczami i bardzo skromnym placem zabaw to nie ma tam nic więcej. Ludzie nie chcą●

przychodzić na mecze ze swoimi rodzinami bo jak zacznie padać to trybuna nie jest kryta i nie ma
gdzie skorzystać z toalety. Wstyd i mało spotykane w rozgrywkach czwartej i piątej ligi.
Tylko mecze?!●

1. Brakuje otwartego trawiastego boiska. Obecnie udostępnione pseudo piaszczyste (do piłki●

plażowej) nie nadaje się za bardzo do czegokolwiek - na boso nie można grać, gdyż jest tam
mnóstwo kamieni oraz innych elementów, na których łatwo o skaleczenie, w butach również jest to
niemożliwe ze względu na piasek. 2. Plac zabaw jest bardzo ubogi. Brakuje takich elementów, jakie
pojawiły się chociażby ostatnio w Parku, tj. przyrządy do ćwiczeń. Na początek wystarczyłyby
przynajmniej dwie ławeczki do rozciągania/ćwiczeń mięśni brzucha. 3. Zaplecze socjalne, z którego
korzysta Klub nie wymaga chyba dodatkowego komentarza.
nic;nie;ma●

Oprócz piłkarskich, powinny się tam odbywać nie tylko sportowe, ale inne masowe imprezy.●

Tegoroczne udane występy Zakopower i zespołu Śrubki są tego najlepszym przykładem! Myślę, że
bilety wstępu nawet po 2 zł od osoby mogłyby wspomóc finansowo klub lub choćby
zwrócić poniesione koszty.
malo atrakcji mozna ogadac tylko mecze zielenczanki i z dziecmi pobawic sie na placu zabaw●

Na terenie LKS Zieleńczanka potrzebnych jest kilka miejsc, w których bedzie można spedzić●
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aktywnie czas np. orlik lekkoatletyczny z małymi boiskami do koszykówki. Pozwoli to na rozwój
najmłodszych.
Jestem wychowankiem LKS Zieleńczanka nie wyobrażam sobie tego by nie być kilka razy w●

tygodniu na obiekcie Zieleńczanki.
brak uzasadnienia●

bardzo ładne boiska piłkarskie, ładne tereny, dobra atmosfera wokół małego obiektu●

brak uzasadnienia●

brak uzasadnienia●

udział w treningach 2 lub 3 razy w tygodniu + mecze + turnieje dobra atmosfera na treningach●

kiepskie warunki socjalne, kadra wykwalifikowana●

brak zaplecza sanitarnego●

wraz z synem kilka razy w tygodniu spędzamy czas na treningach●

pomimo bardzo dobrej kadrze trenującej kiepskie warunki socjalne.●

brak zaplecza sanitarnego, brak oświetlenia teren jest źle ogrodzony●

brak zaplecza sanitarnego i brak oświetlenia●

brak uzasadnienia●

brak uzasadnienia●

brak uzasadnienia●

brak uzasadnienia●

brak uzasadnienia●

Syf w szatniach.●

jest super●

syn trenuje i reprezentuje MZPN (to duże osiągnięcie) z tak małego klubu - to sukces●

nie wiem●

Brak zaplecza sanitarnego●

Fajna organizacja, ale budynek zostawia wiele do życzenia●

brak uzasadnienia●

Brak zajęć Dla seniorów.●

brak uzasadnienia●

brak uzasadnienia●

Powinny być ławki + trasy rowerowe●

brak uzasadnienia●

brak uzasadnienia●

brak uzasadnienia●

dzieci zadowolone z zajęć●

dużo treningów●

Nie znam takiej możliwości●

Pracowici trenerzy●

Super kadra trenerska,●

Bardzo dobre zarządzanie, atrakcje sportowe dla dzieci, mecze, koncerty●

dużo treningów, turniejów, meczy●

brak uzasadnienia●

Nie mam informacji●

Nic się tam nie dzieje, oprócz meczów LKS Zieleńczanka●

nie znam●

Dużo zajęć, byłoby 5 gdyby nie zima●

Duża częstotliwość zajęć, bogaty sprzęt●

Chciałbym aby było to centrum sportowe na miarę osiedli i mieszkańców gminy dostępne dla●

mieszkańców.
solidna kadra, dobre podejście do dzieci dużo treningów●

dobra oferta piłki nożnej●
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Dzieci zadowolone, dużo treningów●

Dobra organizacja meczów i dużo treningów●

Mnóstwo treningów●

oferta ok, tylko zaplecze poprawić●

słabe zaplecze, brak wszystkiego●

brak uzasadnienia●

Miła obsługa oraz dobrze wyposażone zaplecze sportowe●

nie znam oferty●

brak uzasadnienia●

Przydałoby się inne boisko np. do piłki siatkowej, koszykówki, tenisa ziemnego●

Ciężko stwierdzić●

Ponieważ, jest mało atrakcji●

brak uzasadnienia●

bogata i urozmaicona oferta (tylko brak innych dyscyplin) piłkarska●

w zimie jest jak w kostnicy. Zimno i brudno.●

oprócz placu zabaw i miejsca do biegania w zasadzie na niewiele więcej aktywności nie można tam●

sobie pozwolić
brak uzasadnienia●

nie znam oferty kompleksu●

brak uzasadnienia●

brak uzasadnienia●

brak uzasadnienia●

brak uzasadnienia●

brak uzasadnienia●

brak uzasadnienia●

Jest dużo zabawy i nigdy się nie nudzę●

zaniedbanie●

Czy uważa Pani/Pan, że teren LKS Zieleńczanka jest miejscem bezpiecznym?

Odpowiedzi:

zdecydowanie tak (23)1.
raczej tak (70)2.
trudno powiedzieć (64)3.
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raczej nie (19)4.
zdecydowanie nie (3)5.

Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczyła Pani/Pan odpowiedź „raczej nie” i „zdecydowanie
nie” proszę wyjaśnić, dlaczego? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

Odpowiedzi:

teren zlokalizowany jest na uboczu (14)1.
mam wrażenie, że nikt nie pilnuje terenu (20)2.
teren jest zaniedbany (10)3.
teren nie jest dostatecznie oświetlony (21)4.
inne, proszę podać jakie (5)5.

nie ma hali❍

brak ogrodzenia, placu zabaw, parking otwarty, kierowcy robią co chcą❍

budynki rozpadające się, brak warunków sanitarnych❍

źle oświetlone boisko❍

budynki rozpodające się, brak dobrych warunków sanitarnych❍

nie zaznaczyłam/ -łem odpowiedzi "raczej nie", "zdecydowanie nie" (137)6.

Czy uważa Pani/Pan, że oferta spędzania czasu na terenach LKS Zieleńczanka powinna być
bogatsza?
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Odpowiedzi:

zdecydowanie tak (124)1.
raczej tak (33)2.
trudno powiedzieć (18)3.
raczej nie (3)4.
zdecydowanie nie (1)5.

Co według Pani/ Pana oceny wymaga poprawy na terenie LKS Zieleńczanka? (można
zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi)

Odpowiedzi:

stan boisk do piłki nożnej (45)1.
stan boiska do siatkówki plażowej (24)2.
budynki zaplecza (szatnie, prysznice, łazienki) (126)3.
trybuny (87)4.
plac zabaw (63)5.
ławki, miejsca do siedzenia (72)6.
parking (74)7.
oświetlenie (95)8.
oferta zajęć ogólnodostępnych (79)9.
oferta zajęć komercyjnych (55)10.
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zarządzanie terenem (30)11.
inne, proszę podać jakie (15)12.
sztuczna murawa❍

mała hala lub sztuczna naiwerzchnia❍

sztuczna naiwerzchnia❍

nie wiem bo nie korzystałem❍

nie znam LKS❍

nie korzystam z terenu❍

jeszcze nie korzystałem❍

nie znam dokładnie granic przejętego terenu, ale może korzystając z innych ziem należących do❍

gminy w jakiś sposób dałoby się połączyć go z Parkiem Wiejskim ciągiem pieszo-rolkow-
-rowerowym? To zdecydowanie powiększyłoby ofertę rekreacyjną i możliwość spędzania czasu w
gminie.
Budowa bieżni lekkoatletycznej❍

ogrodzenie placu zabaw, zamykanie po 20.00❍

odwodnienie boisk do piłki nożnej❍

ścieżki rowerowe wokół❍

droga dojazdowa❍

siłownia, sałna, basen❍

basen kryty - przy ponad 800 uczniach w samej szkole w ZIELONKACH myślę, że nie świeciłby❍

pustkami!!! I jeszcze ta zmianowość w szkole - 11.40 lub 12.35 do szkoły

Gdyby pojawiła się możliwość, żeby teren LKS Zieleńczanka stał się miejscem z bogatszą
ofertą sportowo-rekreacyjną to spędzałaby Pani/ spędzałby Pan tam swój wolny czas?

Odpowiedzi:

zdecydowanie tak (115)1.
raczej tak (51)2.
trudno powiedzieć (10)3.
raczej nie (2)4.
zdecydowanie nie (1)5.
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Jakie obiekty sportowo-rekreacyjne i towarzyszące tej funkcji powinny wchodzić w skład
zrewitalizowanego terenu sportowo-rekreacyjnego LKS Zieleńczanka? (można zaznaczyć
kilka)

Odpowiedzi:

boiska do piłki nożnej (121)1.
boisko do siatkówki plażowej (26)2.
boisko do siatkówki (60)3.
boisko do koszykówki (43)4.
trybuny (84)5.
kort tenisowy (63)6.
bieżnia lekkoatletyczna (38)7.
siłownia zewnętrzna (90)8.
budynek socjalno-gospodarczy, jako zaplecze kompleksu (m.in. szatnie, prysznice, łazienki) (126)9.
zaplecze gastronomiczne (49)10.
plac zabaw (64)11.
alejki do jazdy na rolkach (55)12.
ścianka wspinaczkowa (43)13.
park linowy (42)14.
parking (56)15.
inne, proszę podać jakie (30)16.
basen❍

stoły do ping ponga, stoły z piłkarzykami❍

basen kryty❍

lodowisko w okresie zimowym❍

basen❍

sztuczna murawa❍

skatepark❍
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siłownia dla dzieci z instruktorem. Zajęcia dla dzieci promujący zdrowy tryb życia❍

(odżywianie+aktywność fizyczna)
tor motocyklowo-kartingowy❍

jak w poprzedniej odpowiedzi. Dodatkowo jeśli mają być boiska, to dobrze byłoby y były w części❍

ogólnodostępne (nawet kosztem wielkości - by bylo gdzie pokopać np. z dzieckiem czy
znajomymi piłkę)
basen kryty❍

boisko wielofunkcyjne❍

sztuczna nawierzchnia❍

nie zaznaczono żadnego❍

sztuczne boiska❍

nawierzchnia sztuczna❍

pełnowymiarowe boisko sztuczne z oświetleniem❍

np. sztuczna nawierzchnia❍

sztuczna trawa na zime❍

sztuczna nawierzchnia❍

sztuczne boiska❍

sztuczne nawierzchnie❍

sztuczna nawierzchnia❍

sztuczna nawierzchnia❍

nawierzchnia sztuczna❍

sztuczna nawierzchnia❍

boisko sztuczne❍

sztuczna trawa na jesień lub zimę❍

basen kryty❍

poliuretanowe boisko wielofunkcyjne, ogrodzone prysznice ogólnodostępne❍

Jeśli chciałaby Pani/ chciałby Pan podzielić się swoimi pomysłami, prosimy wpisać je tutaj

brak●

nie●

Nie●

Należy udostępnić chłopakom jak najlepsze warunki, ponieważ do tej pory wstydzili się gdy●

przyjeżdżali goście, że tak bogata gmina ma tak zaniedbane szatnie, prysznice itp itd..
Basen●

pomysły jak wyżej●

Mam nadzieje ze nowy obiekt bedzie cos na wzor●

http://www.wisla.krakow.pl/pl/aktualnosci/baza_treningowa_w_myslenicach/ jak i dodatkowe
atrakce no tenis skatepark?
Brak●

Nie●

Uważam, że w to miejsce powinno być na tyle atrakcyjne, żeby przyciągnąć do siebie młodzież. I●

najlepiej by było, żeby to młodzież określiła co ją by tam przyciągło.
z●

NA●

Bardzo ważnym elementem jest zainstalowanie balona.●

zmiana zarządu●
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Orlik.●

proszę otworzyć przynajmniej boisko szkoleniowe dla wszystkich użytkowników●

Zaproponowane pomysły są wystarczające no może jak cały kompleks to i basen można dodać●

W okresie zimowym kiedy jest wiecej czasu wolnego nie ma w gminie chyba nigdzie zajęć na●

świeżym powietrzu . Np. w Myślenicach, Zabierzowie gmina wynajęła teren firmie prywatnej i
powstało ogólnodostępne lodowisko - które wzbudziło ogromne zainteresowanie i pozwoliło na
aktywne spędzanie czasu . Może udałoby się i w naszej gminie zrobić coś takiego.
Zdecydowanie najwazniejszym obiektem jaki powinien sie znalezc jest boisko do pilki noznej (typu●

orlik) ze sztuczna nawierzchnia. Idealnie, gdyby to byla sztuczna trawa z wypelnieniem z granulatu
gumowego. Szczegolnie ta inwestycja poprawilaby sytuacje dostepu do infrastruktury mieszkancow
Marszowca, ktory rozwija sie w ogromnym tempie.
Uważam że: 1. obiekt ten powinnien zostać wykonany w standartach już obecnych na świecie ( nie●

po tzw łepkach) co mam na myśli. -jeśli robimy boisko to wymiarowe do okoła bieżnię - alejki na
rolki można usytuowac dookoła placu zabaw lub na zewnątrz boiska to wszytko da sie połączyć -
pomieszczenie gospodarcze powinno zawierać, wymagane powieszchnie wraz z ilością szati i
prysznicy, świetlicę oraz pomieszczeni gospodarcze i kuchenne ( po co a po to gdy jest zima aby
zawodniką zrobić herbatę) - planowanie należy połaczyć z logistyką oraz funkcjonalnością.
1. wykorzystanie istniejących terenów jako centrum rekreacyjno-sportowe (zimowe i letnie) z●

perspektywą dalszego rozwoju 2. boisko, małe boiska do piłki nożnej (chociażby odpłatne), 3. w
przyszłości połączenie tychże terenów z istniejącym parkiem 4. podniesienie rangi drużyny LKS 4.
wydaje mi się, że cały nowy kompleks mógłby być nadzorowany na zasadzie "Orlika" tzn żeby na●

miejscu zawsze był człowiek, u którego nie tylko będzie można zarezerwować termin do
korzystania z obiektów, ale będzie też dbał o bezpieczeństwo i porządek na tych obiektach
Basen●

Nowe oświetlenie i szersza droga●

nie●

nie●

pelnowymiarowe, oswietlone boisko do pilki noznej ze sztuczna nawierzchnia●

W gminie przydałyby sie korty tenisowe i kryty basen plywacki. Gdyby brakowało funduszy można●

poszukać prywatnych inwestorów którzy mogliby wybudować infrastrukturę na gruntach
udostępnionych przez gminę
nie chce●

sala sportowa do zajęć zorganizowanych np. judo, aerobik, joga, fitness●

Oferta powinna być wzbogacona o nowe atrakcje Teren powinien być zadbany, unowocześniony i●

dostępny dla mieszkańców, ogrodzony aby zwierzęta po nim nie chodziły. Stanowczy zakaz
wyprowadzania zwierząt w miejsca gdzie dzieci spędzają wolny czas ze względów bezpieczeństwa i
higieny.
Ofert do grania w piłkę nożną wydaje się dość, potrzeba przestrzeni dla jazdy na rolkach, ściankach●

wspinaczkowych - to dobry pomysł. Można by jeszcze pomyśleć o tzw. ścieżkach zdrowia - z
różnymi przeszkodami do pokonania
Dobrym pomysłem jest budowa ścianki wspinaczkowej, ale profesjonalnej, nie dla dzieci.●

pomysł jest taki żeby wreszcie zamiast robić ankiety to cokolwiek zrobić●

proponuje wykonać halę pneumatyczną (balon) bo jest problem z halami w zielonkach a to by●

rozwiazalo problem
wybudowac w miare mozliwosci mała sale do trenowania w zimie●

sztuczna nawierzchnia●

sztuczna murawa●

sztuczna murawa boiska●

sztuczna naiwerzchnia●

sztuczna murawa●

sztuczna murawa bo nie jest w ankiecie uwzgledniona●
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nawierzchnia do gry nienaturalna●

nie chcę●

skate park●

Jak może to być pole wymagane skoro w pytaniu jest "Jeśli"?●

brak●

q●

nie●

Wyżej wymieniony skatepark spowodowałby wzrost zainteresowania obiektem, ponieważ jest to●

obiekt wykorzystywany przez deskorolkarzy, rolkarzy lub osoby jeżdżące na BMX-ach, których w
naszej gminie jest sporo. Najbliższy tego typu obiekt znajduje się w parku Jordana, a skatepark w
naszej miejscowości ułatwi tymże osobom dostęp oraz pozwoli na zrzeszenie się pasjonatów tego
typu sportu w jednym miejscu, jednocześnie odciążając park wiejski w Zielonkach.
czy jest szansa na basen ?●

Plus komercyjna silownia/klub sportowy●

nie korzystam z terenu●

bardzo przydałby się basen, a nawet kompleks obejmujący basen kryty oraz otwarty; frekwencja●

zapewniona; lodowisko w zimie;
Oferta sportowa dla osób w każdym wieku.●

Stadion może ruszyć z ofertę komercyjną - np. udostępnianie miejsca pod imprezy firmowe, np.●

podchody, pikniki rodzinne, itp.
basen●

nie●

otwarte zajęcia fitness●

n/a●

szkoleniowy tor motocyklowo-kartingowy●

Proponuję tzw. małpi gaj (drażki do podciągania itd.) dostępne również dla dorosłych.●

trakt rowerowo-rolkowy, trasa biegowa, itp.●

Kilka boisk do piłki nożnej●

Wszystkie pomysły zawarte są w powyższej odpowiedzi●

Brak●

Ja bym chciała aby trybuna na boisku piłkarskim była zakryta przed deszczem●

Nie●

Nowy budynek zaplecza !●

nie mam●

1. Priorytetem jest doprowadzenie boiska oraz zaplecza socjalnego do stanu umożliwiającego●

trenowanie młodzieży w warunkach przyzwoitych. 2. W drugiej kolejności powinien zostać
wykorzystany pozostały teren na: - otwarte trawiaste boisko do piłki nożnej; brakuje takowego w
okolicy; - boisko do siatkówki lub kort tenisowy (w zależności od tego ile osób deklaruje chęć
wykorzystania takiego obiektu); osobiście preferuję koszykówkę, ale boisko do kosza jest dostępne
w Parku - przy czym przez większość czasu zajęte do gry w piłkę nożną, gdyż w pobliżu brakuje
otwartego boiska; - alejki do jazdy na rolkach: jest sporo chętnych dorosłych, którzy używają do
tego celu alejek w Parku, powodując wielokrotnie zagrożenie dla dzieci poruszających się po
alejkach; - plac zabaw/siłownia zewnętrzna - jako alternatywa dla obiektów w Parku;
nie●

*●

teren jest na uboczu to tylko duzo atrakcji dla dzieci i bardziej przejrzyscie bez krzakow dzieci●

wtedy ida sie bawic adorosly np.oglada mecz pilki noznej
Gdyby na terenie LKS Zieleńczanka powstała bieżnia, gdzie najmłodsi mogliby ćwiczyć●

lekkoatletyke, wtedy można by powołać lekkoatletyczny klub działający przy LKS Zieleńczanka. Na
pewno wzbogaciło by to gminę o nowe osiągnięcia sportowe jej mieszkańców i pomogło w rozwoju
gminy.
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brak●

brak●

Przede wszystkim budynek z zapleczem socjalnym, kryta trybuna, drenaż boiska●

brak●

brak●

wreszcie zacząć działać a nie tworzyć cudów (zwłaszcza budynek)●

w okresie zimowym możliwość trenowania na hali sportowej●

brak●

brak●

w okresie zimowym możliwość treningu na hali sportowej w Zielonkach●

Uważam, że na tym terenie powinien powstać orlik.●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

nie●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

ścieżki rowerowe●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

nic więcej niż powyżej●

brak●

brak●

siłownia, sauna, basen●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

basen●
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brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

Jeśli chciałaby Pani/ chciałby Pan wziąć udział w warsztatach planistycznych proszę podać
swój adres e-mail

nie●

nie●

nie●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

nie chciałbym, dziękuje.
aaa
niestety nie mam czasu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dziekuje brak
nie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
z
NA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
brak
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nie, dziekuje
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
n
nie
Nie chcę
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nie chce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
brak informacji

●
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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx●

nie chcę to strata czasu, gmina jest od tego●

nie●

nie chce●

nie●

nie●

nie●

nie●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

nie chce
nie chcę
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jak może to być pole wymagane skoro w pytaniu jest "Jeśli"?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nie
q
nie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nie
nie
nie, dziekuję
N/A●

nie●

nie●

nie●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

m/a
nie
Nie znam się na tym. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nie
nie chciałbym
Nie, dziękuję.
nie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nie
*
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nie chcę brać udziału●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●
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brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

nie●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

nie●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

●

●

●

nie dziękuje
brak
brak
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

basen●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●
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Jeśli chciałaby Pani/ chciałby Pan pomóc w pracach proszę podać kontakt do siebie (e-mail)
i określić sposób pomocy

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

nie
nie
Nie
nie chciałbym, dziękuje.
aaa
brak czasu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx chętnie wypowiem się na temat funkcjonalności koncepcji 
zagospodarowania terenu podając ewentualne własne rozwiązania.
tak.
Brak
Nie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ssadAWD
NA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nie dziękuję.
brak
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nie●

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Nie, dziekuje
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx architekt, doradztwo, prace projektowe
n
nie
Nie chcę
nie chciałbym
nie
niestety brak czasu na pomoc
Mogę sie zaangażować w tworzenie kortów tenisowych. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nie chce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doświadczenie zawodnicze/sportowe + właściciel Manufaktury 
Sportu brak informacji●

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx●

nie●

nie●

nie dziekuje●

nie●

nie●

nie●

nie●

●

●

●

●

nie dziekuje.
nie chcę
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jak może to być pole wymagane skoro w pytaniu jest "Jeśli"?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx●
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●

●

●

●

●

●

●

●

nie
q
nie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmogę zająć się organizacja nadzorem Nie
nie
nie, dziękuję
N/A
nie

●

nie●

nie●

n/a●

nie●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Niestety brak czasu :(
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dyskutant :) 
Zastanawiam sie
nie chciałbym
Nie, dziękuję.
Nie
Nie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nie
*
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmoge pomóc 
fizycznie nie chcę brać udziału
prace fizyczne
brak
wszelkiego rodzaju fizyczna praca●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

nie●

brak●

brak●

brak●

brak●
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brak●

brak●

nie●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

nie dziękuję●

brak●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

brak
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pracuję w pracowni projektowej. 
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak●

●

●

basen
brak
projekty obiektów małej architektury xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

brak●

Wiek
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Odpowiedzi:

12-18 lat (33)1.
19-25 lat (17)2.
26-40 lat (98)3.
41-60 lat (29)4.
61 i wiecej (2)5.

Płeć

Odpowiedzi:

kobieta (61)1.
mężczyzna (118)2.

Sytuacja zawodowa
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Odpowiedzi:

uczeń/student (45)1.
zatrudniony w sektorze publicznym (28)2.
zatrudniony w sektorze prywatnym (61)3.
przedsiębiorca (29)4.
rolnik (11)5.
emeryt, rencista (2)6.
bezrobotny (3)7.

Od kiedy mieszka Pani/Pan na terenie gminy Zielonki?

Odpowiedzi:

od urodzenia (75)1.
powyżej 10 lat (28)2.
5 -10 lat (48)3.
poniżej 5 lat (28)4.

24 / 25



Jest Pani/Pan mieszkańcem

Odpowiedzi:

miejscowości Zielonki (131)1.
innej miejscowości gminy (48)2.
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