
Szanowni Państwo,  
 
Na mocy uchwały Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn nr XXXV/292/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. powołano 
Komisję do spraw opracowania Strategii Sportu, Rekreacji i Turystyki Gminy Kostrzyn. W toku prac komisji 
wypracowano ankietę, mająca na celu zdiagnozowanie stanu oraz możliwości rozwoju sportu, rekreacji oraz 
turystyki w gminie Kostrzyn. Uprzejmie prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety. Niniejsza ankieta jest 
anonimowa i będzie wykorzystana jedynie na potrzeby opracowania Strategii Sportu, Rekreacji i Turystyki 
Gminy Kostrzyn. 
 

SPORT 
1. Czy Pani/Pana zdaniem w gminie Kostrzyn jest wystarczająca ilość miejsc służących do uprawiania 

sportu?  

 Tak   Nie  Nie mam zdania   

2. Z których miejsc przeznaczonych do aktywnego wypoczynku korzysta Pani/Pan najczęściej?  

 Stadion Miejski (boisko treningowe)   Boisko „Orlik”   Bieżnia lekkoatletyczna   Pozostałe boiska 

piłkarskie     

 Hala sportowa (Gimnazjum/SP2)   Hala sportowa (Gułtowy)  Pozostałe sale gimnastyczne 

 Inne (wymień:………………………………….…………………………………………………………………………………………………….)     

 

3. Proszę wymienić minimum 3 największe atuty gminy Kostrzyn pod kątem rozwoju sportu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Proszę wymienić minimum 3 największe wady gminy Kostrzyn pod kątem rozwoju sportu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Jak ocenia Pan(i) ofertę sportową organizowaną przez gminę Kostrzyn i kluby sportowe? 

 Bardzo dobrze (5)  Dobrze (4)  Wystarczająco (3)  Niezadowalająco (2)  Źle (1) 

6. Jakich obiektów sportowych brakuje Pani/Panu w gminie Kostrzyn? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jakich wydarzeń sportowych brakuje Pani/Panu w gminie Kostrzyn? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



REKREACJA 

8. Czy Pani/Pana zdaniem w gminie Kostrzyn jest wystarczająca ilość miejsc służących do wypoczynku?  

 Tak   Nie  Nie mam zdania   

9. Proszę wymienić minimum 3 największe atuty gminy Kostrzyn pod kątem rozwoju rekreacji: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Proszę wymienić minimum 3 największe wady gminy Kostrzyn pod kątem rozwoju rekreacji: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Jakie miejsca zaproponował(a)by Pani/ na potrzeby rekreacji w gminie Kostrzyn? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Jak ocenia Pan(i) ofertę wydarzeń kulturalnych oraz sportowych dla mieszkańców? 

 Bardzo dobrze (5)  Dobrze (4)  Wystarczająco (3)  Niezadowalająco (2)  Źle (1) 

13. Jakich wydarzeń brakuje Pani/Panu w gminie Kostrzyn? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. W jakie formy infrastruktury na potrzeby rozwoju rekreacji gmina Kostrzyn powinna inwestować? 

 Rekultywacja Cieku Strumień  Ścieżki rowerowe  Ścieżki biegowo-spacerowe  Ścieżki ekologiczne 

 Ścieżki kajakowe  Parki miejskie i dworskie  Place zabaw  Siłownie zewnętrzne 

 Inne (jakie?..............................……………………………………………………………………………………………….................)  

15. Proszę wskazać, które wydarzenia w gminie mają dla Pani/Pana charakter priorytetowy 

 Kurdesz Kasztelański  Kurdeszowa (Za)Dyszka  Kostrzyn MTB Maraton  Wianki w Iwnie 

 Bieg Pieczonej Pyry  Bieg Charytatywny w Wiktorowie  Turnieje siatkówki  Qultowy Festyn w 

Gułtowach  Zakończenie lata  Dożynki gminne  Malinowe Lato  Majówka  Uroczyści patriotyczne  

 Inne (jakie?..............................………………………………………………………………………………………………................) 

 
 
 
 
 
 
 



 
TURYSTYKA 

16. W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem gmina Kostrzyn jest atrakcyjna turystycznie? 

W skali powiatu: W skali województwa: W skali kraju: 

 Atrakcyjna (5)  Atrakcyjna (5)  Atrakcyjna (5) 

 Raczej atrakcyjna (4)  Raczej atrakcyjna (4)  Raczej atrakcyjna (4) 

 Nie mam zdania (3)   Nie mam zdania (3)   Nie mam zdania (3)  

 Raczej nieatrakcyjna (2)  Raczej nieatrakcyjna (2)  Raczej nieatrakcyjna (2) 

 Nieatrakcyjna (1)  Nieatrakcyjna (1)  Nieatrakcyjna (1) 
 

17. Co według Pani/Pana decyduje o atrakcyjności gminy Kostrzyn?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18. Jakie miejsca dostrzega Pani/Pan na terenie gminy Kostrzyn o walorach kulturowych? 

 Iwno (pałac, stadnina, kościół)  Kostrzyn (Rynek, Brama Cechowa, kościół)  Gułtowy (Pałac Bnińskich 

wraz z Parkiem, kościół)  Czerlejno (Pałac i kościół)  Siekierki (kościół)  Siedlec (Park, pałac, kościół)  

 Drzązgowo (Dworek)  Węgierskie (Pałac) MGOK  Pomniki i tablice historyczne  

 Szwedzkie okopy w Trzeku  Inne (wymień:…………………………………………………………………………………………) 

19. Jakie miejsca dostrzega Pani/Pan w gminie Kostrzyn o szczególnych walorach przyrodniczych? 

 Iwno (Park, Jezioro)  Dolina Cybina  Gułtowy (Pałac Bnińskich wraz z Parkiem)  Szwedzkie okopy w 

Trzeku  Ciek Strumień (dawne Jezioro Pło w Kostrzynie)  Park Krajobrazowy Promno  

 Park Harcerza w Kostrzynie  Park Miejski w Kostrzynie  Tereny leśne 

 Grodzisko wczesnośredniowieczne (Rujsca/ Leśna Grobla) 

 Inne (wymień:………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

20. Jak ocenia Pan(i) promocję gminy Kostrzyn:  

- na zewnątrz? 

 Bardzo dobrze (5)  Dobrze (4)  Wystarczająco (3)  Niezadowalająco (2)  Źle (1) 

- wśród mieszkańców gminy? 

 Bardzo dobrze (5)  Dobrze (4)  Wystarczająco (3)  Niezadowalająco (2)  Źle (1) 

21. Proszę wymienić minimum 3 największe atuty gminy Kostrzyn pod kątem rozwoju turystyki: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

22. Proszę wymienić minimum 3 największe wady gminy Kostrzyn pod kątem rozwoju turystyki: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



23. Proszę zaproponować miejsca, które mogą przyczynić się do rozwoju turystyki w gminie Kostrzyn: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

24. Jakie widzi Pan/Pani szanse rozwoju turystyki na terenie gminy Kostrzyn? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

25. Jakie są Pani/Pana zdaniem główne problemy z rozwojem turystyki w Gminie Kostrzyn? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

26. Co Pani/Pana zdaniem może zrobić gmina Kostrzyn by przyciągnąć więcej turystów? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

27. Czy widzi Pani/Pan potrzebę powołania  ośrodka odpowiedzialnego za Sport, Turystykę i Rekreację? 

 Tak, jako „KOSTRo!”*  Tak, jako komórka przy MGOK**  Tak, w ramach stanowiska w Urzędzie 

Miejskim 

 Nie 

 

* KOSTRo! – Kostrzyński Ośrodek Sportu, Turystyki, Rekreacji 

** MGOK – Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury 

Metryczka: 

Płeć: 

 Kobieta    Mężczyzna 

Wiek: 

 Poniżej 20  20-35 lat  36-55 lat  56-65 lat  Powyżej 65 lat 

Wykształcenie: 

 Uczeń/student  Podstawowe  Zawodowe  Średnie  Wyższe 

Miejsce zamieszkania (Nazwa miejscowości) …………………………………………………………………….. 

Jak długo mieszka Pani / Pan na terenie gminy Kostrzyn? 

 Kilka lat  Kilkanaście lat  Kilkadziesiąt lat 


