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Załącznik nr 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Cegłów na lata 2015 -2023 

 

PODSUMOWANIE ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW W TRAKCIE OPRACOWANIA PROGRAMU 

REWITALIZACJI GMINY CEGŁÓW. 

Ankieta została przeprowadzona w lipcu 2016 r. Analizie poddano 276 ankiet wypełnionych przez mieszkańców. 54% 

ankiet wypełniły kobiety, 41% mężczyźni, 5% respondentów nie wskazało płci. Zatem wśród osób które określiły swoją 

płeć, 57% to kobiety, a 43% to mężczyźni. Występuje zatem  niewielka nadreprezentacja kobiet w badaniu. 

Tabela 1. Wykształcenie respondentów: 

podstawowe 7% 

zawodowe 17% 

średnie 42% 

wyższe 30% 

nie wskazane 4% 

W strukturze wykształcenia respondentów widoczna jest nadmierna reprezentacja osób z wykształceniem średnim oraz 

z wykształceniem wyższym w stosunku do struktury wykształcenia ludności zamieszkałej w gminach wiejskich powiatu 

mińskiego wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku. W strukturze respondentów osoby z ukończonym 

jedynie wykształceniem podstawowym stanowią 7%, podczas gdy w strukturze ludności gmin wiejskich powiatu w 2011 

roku stanowiły one 26%. Istnieje zatem duża dysproporcja także w tym zakresie. Z powodu agregacji danych 

spisowych dla całego powiatu, nie jest możliwe stwierdzenie, w jakim stopniu wpływa na to ogólnie wyższy poziom 

wykształcenia mieszkańców gminy Cegłów, a w jakim niższy udział gorzej wykształconych mieszkańców w badaniu 

ankietowym. 

Tabela 2. Rozkład wieku respondentów  

<18  1,8% 

 19-34   29% 

 35-54  35,9% 

 55-64  21,4% 

>65 10,5% 

nie wskazany 1,4% 

Rozkład wieku respondentów wskazuje na niewielką nadmierną reprezentację osób w wieku 29-64 lat, względem osób 

w wieku powyżej 65 lat.  

Tabela 3. Podział respondentów według statusu na rynku pracy  

pracujący 52,2% 

rolnik 10,9% 

przedsiębiorca 1,1% 

bezrobotny 4,3% 

uczący się 7,2% 



Podsumowanie ankiety – Lokalny  Program Rewitalizacji dla gminy Cegłów na lata 2015 - 2023      

   
 

emeryt/rencista 20,7% 

nie wskazany 3,6% 

 

W strukturze respondentów występuje ok. 8 x niższa niż to wynika ze struktury społecznej, reprezentacja 

przedsiębiorców. Pozostałe grupy respondentów były reprezentowane w stopniu zbliżonym do ich udziału w 

społeczeństwie gminy.  Ankietę wypełnili przedstawiciele 19 miejscowości (20 sołectw - w tym: Cegłów 1 i Cegłów 2)  z 

terenu gminy.  

Tabela 4. Liczba ankiet i % mieszkańców  z poszczególnych miejscowości, którzy wypełnili ankiety 

 

 Analiza liczby ankiet wypełnionych przez mieszkańców poszczególnych miejscowości wskazuje, że jedynie 1%  

mieszkańców Mieni wypełniło ankiety. Należy jednocześnie podkreślić, że mieszkańcy innych miejscowości wskazywali 

szereg problemów dotyczących miejscowości Mienia. 

Pyt. 1.  Najważniejsze problemy społeczne występujące na terenie gminy Cegłów  

W części ankiety dotyczącej problemów społecznych, na poszczególne problemy wskazało od 191 do 250 osób.  

Tabela 5. Zestawienie analizowanych problemów społecznych, liczebności wskazań i wag przypisanych prze 

respondentów ankiety. 

Liczba ankiet

Cegłów 73 3,2% 26,4%

Huta Kuflewska 18 9,2% 6,5%

Kiczki Drugie 16 5,8% 5,8%

Kiczki Pierwsze 11 4,6% 4,0%

Mienia 8 1,0% 2,9%

Pełczanka 10 3,9% 3,6%

Piaseczno 15 4,8% 5,4%

Podciernie 6 2,0% 2,2%

Podskwarne 19 11,0% 6,9%

Posiadały 17 5,2% 6,2%

Rososz 5 6,6% 1,8%

Rudnik 10 6,9% 3,6%

Skupie 7 5,7% 2,5%

Skwarne 10 8,3% 3,6%

Tyborów 17 15,7% 6,2%

Wiciejów 14 4,6% 5,1%

Wola Stanisławowska 4 5,1% 1,4%

Wólka Wiciejowska 1 3,2% 0,4%

Woźbin 3 10,0% 1,1%

nn 12

Liczba ankiet/ 
liczba mieszk.

 % ankiet/ 
ogółem
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Problemy społeczne Waga problemów Razem 

głosów 
niewielkie średnie duże/ 

b.duże 

Problemy związane z ubóstwem, wykluczeniem 107 88 27 222 

Przestępstwa i wykroczenia np. wandalizm 110 75 37 222 

Przemoc w rodzinie 133 66 15 214 

Przestępczość wśród młodocianych 115 52 33 200 

Alkoholizm, narkomania 53 103 74 230 

Brak organizacji wolnego czasu 45 84 109 238 

Niska aktywność społeczna mieszkańców 40 104 106 250 

Słaba współpraca między mieszkańcami a Gminą 64 105 51 220 

Jakość edukacji w szkołach podstawowych 63 108 36 207 

Jakość edukacji gimnazjalnej 45 109 37 191 

Dostępność edukacji ponadgimnazjalnej 67 56 69 192 

Dostępność usług kulturalnych 67 87 71 225 

Organizacja czasu, opieka nad ludźmi starszymi  70 58 93 221 

Brak/ słaby dostęp do wsparcia psychologicznego dla 

osób i rodzin z problemami 

66 58 83 207 

Niski stopień zintegrowania mieszkańców 58 86 96 240 

 

Największa liczba wskazań (250) dotyczyła niskiej aktywności społecznej mieszkańców. 106 osób wskazało, że jest do 

duży lub b. duży problem, a 104 że średni. 29% wskazań dotyczyło Cegłowa jako miejsca występowania problemu, 

8,2% wskazań dotyczyło Kiczek Pierwszych, a 7,5% Pełczanki.   Na drugim miejscu - 240 respondentów wskazało na 

niski stopień zintegrowania mieszkańców, w tym 96 że jest to duży/b. duży problem społeczny, a 86 – że średni. 32% 

wskazań dotyczyło Cegłowa jako miejsca występowania problemu, 8,8% Kiczek Pierwszych, 8% miejscowości Posiadały, 

7,2% Pełczanki.  

Miejscowości Mienia dotyczyło jedynie 6,4% wskazań, podczas gdy spotkanie z mieszkańcami na zebraniu wskazywało 

na szczególnie duże nasilenie problemu braku integracji w tej miejscowości. Można wnioskować, że oba problemy: 

niska aktywność społeczna mieszkańców i słabe zintegrowanie, są ze sobą powiązane, a w społeczności gminy istnieje 

wysoka świadomość ich występowania.  
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Nieco mniejsza liczba respondentów (238) wskazała na  brak organizacji czasu wolnego na terenie gminy, z tego 109 

osób wskazało, że jest to duży/b. duży problem, a 84 że średniej wagi. Jako czwarty pod względem liczby głosów, 230 

respondentów wskazało problem alkoholizmu i narkomanii. 33,3% wskazań dotyczyło miejscowości Cegłów, 10% Woli 

Stanisławowskiej, 7,3% Piaseczna, 6,7% miejscowości Podciernie. Niewystarczającą dostępność usług kulturalnych jako 

problem wskazało 225 osób, większość (87 resp. ) jako problem średniej wagi.  

Na problemy związane z ubóstwem, wykluczeniem wskazało 222 respondentów, przy czym zdecydowana większość 

(107 resp.) wskazała go jako problem mniejszej wagi, a 88 jako średni. Dokładniejszy opis problemu zawarto przy opisie 

odpowiedzi na pytanie 4. Przestępczość i wandalizm większość respondentów oceniła jako mały (110 resp.), a 85 

respondentów jako średni. W sumie wskazało go 222 osoby. Problem przestępczości dokładniej omówiono przy opisie 

pytania 6. 

Organizacja czasu, opieka nad ludźmi starszymi to problem wskazany przez 221 respondentów, w tym przez 93 jako 

duży lub b. duży. 38,6% wskazań dotyczyło Cegłowa jako miejsca występowania problemu, 10,9% Mieni, 8,9% 

Pełczanki, a 6,9% Wiciejowa. Kilku miejscowości w ogóle nie wskazano jako miejsca występowania problemu. Na słabą 

współpracę między mieszkańcami a Gminą wskazało 220 respondentów, 105 uznało że jest to problem średniej wagi.  

Co bardzo ważne – aż 40,7% wskazań dotyczyło miejscowości Cegłów jako miejsca występowania problemu 11,1% 

Pełczanki, 7,4% Mieni, a 6,2% Wiciejowa i Woli Stanisławowskiej. Co równie ważne – miejscowości Kiczki Pierwsze, 

Posiadały i Rososz w ogóle nie wskazano jako miejsc występowania problemu, a w jedynie po 1,2% głosów wskazywało 

na  Kiczki Drugie i Skwarne. Występuje zatem znaczne zróżnicowanie postrzegania tego zagadnienia i 

prawdopodobnie – różna gotowość poszczególnych społeczności do współpracy. 

Przemoc w rodzinie jako problem wskazało 214 respondentów, z tego 133 jako małej wagi, a 66 jako średni. 38,3% 

wskazań dotyczyło miejscowości Cegłów jako miejsca występowania, 11,1% Pełczanki, 9,9% Mieni, po 7,4% Piaseczna i 

Wiciejowa. 

Brak lub słaby dostęp do wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin z problemami wskazało 207 respondentów, 87 

uznało go za duży lub b. duży. W 44,6% wskazano Cegłów jako miejsce występowania problemu, w 9,8% Pełczankę, w 

7,6% Mienię. 

207 respondentów wskazało jako problem, niewystarczającą jakość edukacji w szkołach podstawowych. Ponad połowa 

(108 resp.) uznała go jako problem średniej wagi, a 36 jako duży lub b. duży. W 45% przypadków wskazano Cegłów 

jako miejsce występowania, w 11,8% wskazano Piaseczno, a w 8,2% Wiciejów. Przestępczość wśród młodocianych 

wskazało 200 respondentów, z tego 115 jako problem mniejszej wagi. 48,2% wskazań dotyczyło Cegłowa jako miejsca 

szczególnego występowania problemu, po 10,6% Mieni i Pełczanki, a 8,2 % Wiciejowa. Problem dostępności edukacji 

ponadgimnazjalnej wskazało 192 osoby, w tym 69 jako duży/b. duży, 56 jako średni, a 67 jako mały. 45,5% wskazań 

dotyczy Cegłowa, 13,6% Pełczanki, 6,1% Kiczek Drugich oraz Woli Stanisławowskiej.  

Jakość edukacji gimnazjalnej jako problem wskazało 191 osób, w tym 109 jako średni, a 37 jako duży. 
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Pyt. 2.  Najważniejsze problemy gospodarcze, techniczne oraz infrastrukturalne występujące na terenie gminy Cegłów  

Tabela 6. Zestawienie analizowanych problemów gospodarczych, technicznych oraz infrastrukturalnych, liczebności 

wskazań i wag przypisanych prze respondentów ankiety. 

Problemy gospodarcze, techniczne oraz 

infrastrukturalne 

Waga problemów Razem 

głosów 
małe średnie duże/ 

b.duże 

Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 48 106 54 208 

Brak terenów pod inwestycje gospodarcze  70 81 54 205 

Niski poziom przedsiębiorczości  48 86 72 206 

Dostępność/jakość usług i placówek handlowych 68 80 59 207 

Stan bezpieczeństwa na drogach 47 95 78 220 

Zły stan obiektów użyteczności publicznej 85 77 37 199 

Oświetlenie dróg  85 67 61 213 

Niska estetyka przestrzeni publicznej 59 94 38 191 

Brak lub zły stan terenów rekreacyjnych  58 67 79 204 

Brak/zły stan chodników 38 48 134 220 

Brak dostępu do Internetu (zbyt wolny Internet) 59 65 92 216 

Brak/ zły stan sieci kanalizacyjnej  56 39 121 216 

Brak/zły stan sieci wodociągowej 116 47 36 199 

Tereny wymagające rewitalizacji przyrodniczej 72 53 46 171 

Dzikie wysypiska śmieci 57 74 73 204 

Stan dróg gminnych 59 107 59 225 

Brak/zła dostępność usług komunikacji publicznej 81 57 68 206 

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego 73 90 36 199 

Brak/zły stan świetlic wiejskich 67 64 69 200 

W części ankiety dotyczącej problemów gospodarczych, technicznych oraz infrastrukturalnych, na poszczególne 

problemy wskazało od 171 do 225 osób.  
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Największa liczba wskazań (225) dotyczyła stanu dróg gminnych. 107 osób wskazało, że jest do duży lub b. duży 

problem, a 59 że średni. 40% osób, które określiły problem jako duży, mieszka w Cegłowie. 35,8% wskazań dotyczyło 

Cegłowa jako miejsca występowania problemu, 11,3% wskazań dotyczyło Huty Kuflewskiej, 7,5% Pełczanki, a 5,7% 

Tyborowa.    

Na drugim miejscu – po 220 respondentów wskazało na dwa powiązane ze sobą problemy: brak lub zły stan 

chodników oraz stan bezpieczeństwa na drogach. Pierwszy z problemów aż 134 osoby (w tym: 40 resp. z Cegłowa, 19 z 

miejsc. Podskwarne, 10 z Kiczek Drugich, 10 z Huty Kuflewskiej, po 8 z miejsc. Posiadały i Rudnik) uznały za duży/b. 

duży, a 48 za średni. Stan bezpieczeństwa jest dużym problemem wg 78 osób (w tym: 23 z Cegłowa, 14 z miejsc. 

Podskwarne, 7 z Rudnika), a średnim wg 95 respondentów.   

Brak dostępu do Internetu (zbyt wolny Internet) został wskazany przez 216 respondentów, w tym 92 jako duży ( w tym 

przez 12 resp. mieszkających w Cegłowie i 11 w Podskwarnem) , a 65 jako średni problem. 31,8% wskazań dotyczyło 

Cegłowa jako miejsca występowania problemu, po 8,2% Kiczek Pierwszych i Pełczanki, 6,4% Piaseczna, po 5,5% - 

Skupia i Tyborowa. 

Również 216 respondentów wskazało brak lub zły stan sieci kanalizacji sanitarnej jako problem. 121 (56%) 

respondentów (w tym 14 z miejsc. Podskwarne, 13 z Cegłowa, 14 z Kiczek, 11 z miejsc. Posiadały, 10 z Huty Kuflewskiej, 

po 8 z Tyborowa i Rudnika) uznało ten problem za duży/b. duży, a 39 za średni. Wskazania miejsca występowania 

problemu, dotyczyły: 26,8% Cegłowa, po 8,7% Pełczanki i Posiadałów, po 7,9% miejsc. Rudnik i Skupie, 7,1% miejsc. 

Podskwarne, 6,3% Tyborowa, 5,5% Kiczek Pierwszych.   

Następnym pod względem liczebności wskazań (213) problemem był stan oświetlenia dróg w gminie. Jednakże 85 

respondentów uznało go za mały, a 67 za średni. Jako duży uznało go 61 respondentów, z tego 22 z Cegłowa, 10 z 

Kiczek Drugich, 9 z miejsc. Podskwarne. 

Problem warunków do prowadzenia działalności gospodarczej wskazało 208 respondentów, z tego 106 uznało go za 

średni, zaś 54 za duży. 40,2% osób które wskazały miejsce występowania problemu, wymienia Cegłów, 10,3% 

Pełczankę, 8,3% Wiciejów. 

Dostępność/jakość usług i placówek handlowych jako problem wskazało 207 respondentów, z tego 80% jako średni, a 

59% jako duży. Co ciekawe, aż 42,5% wskazań miejsca występowania problemu dotyczyło Cegłowa. Świadczy to o 

wysokich oczekiwaniach mieszkańców i względnie wysokim niezadowoleniu z oferty miejscowego handlu oraz usług. 

12,6% wskazań dotyczyło Pełczanki, po 5,7% - Rudnika, Tyborowa i Huty Kuflewskiej. 

Brak lub zła dostępność usług komunikacji publicznej w gminie, to problem wskazany przez 206 respondentów. 57 z 

nich uznaje go za średni, a 68 za duży problem. Jest to łącznie 60% ogółu wskazań. 31,7% wskazań dotyczy miejsc. 

Cegłów, co wydaje się dość zaskakujące ze względu na dobre połączenie kolejowe, może jednak świadczyć o 

niezadowoleniu z lokalnego systemu transportowego. Łącznie 22,8% wskazań dotyczy łącznie miejsc. Kiczki Pierwsze i 

Drugie, 7,9% - miejsc. Pełczanka, a 5,9 miejsc. Skwarne. Wśród respondentów, którzy wskazali komunikację jako duży 

problem, 14 mieszka w Cegłowie, 11 w Kiczkach Pierwszych, a 9 w Kiczkach Drugich. 

206 respondentów wskazało niski poziom przedsiębiorczości jako problem, z tego 86 jako średni, a 72 jako duży ( w 

tym 33 mieszkańców Cegłowa i 9 mieszk. Kiczek Drugich).  43,2% wskazań dotyczy Cegłowa jako miejsca 

występowania problemu, 11,1% Pełczanki, po 6,2% Mieni, Skupia i Tyborowa.  

Brak terenów pod inwestycje gospodarcze wskazało jako problem 205 respondentów, z tego 81 jako średni, 54 jako 

duży. 48,7% wskazań dotyczy miejscowości Cegłów, 11,8% Pełczanki, 7,9% Kiczek Pierwszych, po 6,6% Kiczek Drugich 

oraz Mieni. 20 respondentów spośród tych, którzy wskazali problem jako duży, mieszka w Cegłowie, po 7 w 

Podskwarnem i w Kiczkach Drugich, 5 w Tyborowie. 
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Kolejnym wskazanym przez 204 respondentów problemem, są dzikie wysypiska odpadów. Jako duży problem 

wskazało go 73, a jako średni 74 respondentów (72% ogółu wskazań). Jako miejsca występowania problemu wymienia 

się: 37,5% wskazań – Cegłów, 13,6% - Woźbin, 10,2% - Pełczanka, po 5,7% - Mienia, Rudnik i Wiciejów, 4,5% - Tyborów. 

33 respondentów spośród tych, którzy wskazali problem jako duży, mieszka w Cegłowie, po 7 w Podskwarnem i w 

Tyborowie, po 5 w Wiciejowie i Rudniku. 

Na brak lub zły stan terenów rekreacyjnych wskazało również 204 respondentów, z tego 79 uznało problem jako duży, 

67 jako średni. 41,3% wskazań miejsca występowania dotyczyło miejscowości Cegłów, 13,8% Pełczanki, 10% Mieni, 6,3% 

miejsc. Skupie. 28 respondentów spośród tych, którzy wskazali problem jako duży, mieszka w Cegłowie, 14 w 

Podskwarnem, 9 w Kiczkach Drugich. 

Kolejny wg liczby wskazań problem - brak/zły stan świetlic wiejskich, wskazało 200 respondentów, z tego 69 jako duży, 

64 – średni, 67 – mały. 32,2% wskazań dotyczyło Cegłowa, (co wobec istniejących obiektów może wskazywać na 

niewystarczającą satysfakcję z ich wykorzystania), 12,2% - miejscowości Posiadały, 8,9% Pełczanki, 7,8% Huty 

Kuflewskiej i Rudnika, 5,6% wskazań dotyczyło miejscowości Mienia.  

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego na terenie gminy, wskazało 199 respondentów ankiety, w tym 90 jako średni 

problem, a 36 jako duży.  52,1% wskazań miejsca występowania problemu, dotyczyło miejscowości Cegłów, 11% 

Pełczanki, 8,2% Mieni, po 5,5% - miejsc. Rudnik, Wiciejów i Woźbin. 14 respondentów spośród tych, którzy wskazali 

problem jako duży, mieszka w Cegłowie, 6 w Kiczkach Drugich. 

Zły stan obiektów użyteczności publicznej wskazało również 199 respondentów (nie precyzując jednak szczegółów). 77 

z nich oceniło problem jako średni, a 37 jako duży. 43,5% wskazań miejsca występowania problemu, dotyczyło 

miejscowości Cegłów, 11,8 miejsc. Posiadały, 9,4 % Pełczanki, 8,2% - miejsc. Wiciejów.  

Również brak/zły stan sieci wodociągowej został wskazany jako problem przez 199 respondentów, co wobec bardzo 

dobrego rozwoju sieci wodociągowej na terenie gminy być może wskazuje na niewystarczająco dobre jej 

funkcjonowanie, albo na b. wysokie oczekiwania społeczne w zakresie usług wodociągowych. Trzeba jednocześnie 

podkreślić, że aż 116 respondentów uznało problem za mały, a 47 za średni. 45,2% wskazań miejsca występowania 

problemu dotyczyło miejscowości Cegłów, 11% miejsc. Pełczanka, 9,6% - miejscowości Mienia, zaś po 5,5% - miejsc. 

Kiczki Pierwsze oraz Wiciejów.  

11 respondentów spośród tych, którzy wskazali problem jako duży, mieszka w Cegłowie, 5 w Kiczkach Pierwszych. 

Niska estetyka przestrzeni publicznej jako problem w gminie, została wskazana przez 191 respondentów, z tego 94 z 

nich oceniło problem jako średni, a 38 jako duży. 50% wskazań miejsca występowania problemu dotyczylo 

miejscowości Cegłów, 10% miejsc. Pełczanka, 7,5% - miejscowości Mienia.  

14 respondentów spośród tych, którzy wskazali problem jako duży, mieszka w Cegłowie, 6 w Kiczkach Drugich, w 

pozostałych miejscowościach liczby te są istotnie mniejsze. 

Tereny wymagające rewitalizacji przyrodniczej to problem wskazany przez 171 respondentów, w tym 53 z nich oceniło 

problem jako średni, a 46 jako duży. Z tego 42,4% wskazań miejsca występowania problemu dotyczyło miejscowości 

Cegłów, 27,1% - miejscowości Woźbin, 13,6% miejsc. Pełczanka.  

21 respondentów spośród tych, którzy wskazali problem jako duży, mieszka w Cegłowie, po 6 w Kiczkach Drugich, i 

miejsc. Podskwarne. 

Na pytanie nr 3, jak zmieniła się sytuacja materialna rodzin respondentów w ciągu ostatnich 2-3 lat, odpowiedziało 275 

osób, tj. 5,3% dorosłych mieszkańców gminy. 44% spośród nich stwierdziło, że sytuacja materialna rodzin nie uległa 

zmianie, u 29% nieco się poprawiła, a u 12% znacznie się poprawiła. Według tylko 15% respondentów, sytuacja ich 
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rodziny pogorszyła się, w tym dla 6% zdecydowanie się pogorszyła. Zatem 2,7 razy większa liczba respondentów 

wskazuje poprawę sytuacji materialnej ich rodzin. Jednakże pogorszenie sytuacji deklaruje prawie co 6 mieszkaniec. 

Wskazuje to na dość duże  nasilenie skali problemów związanych z rozwarstwieniem dochodów, a zatem ubożeniem 

części społeczeństwa i związanym z tym rosnącym zagrożeniem skrajnym ubóstwem, wykluczeniami czy biernością 

ekonomiczną i społeczną. W programie rewitalizacji, należy skoncentrować się na obszarach gdzie zidentyfikowano 

szczególne nasilenie występowania zjawiska ubóstwa lub zagrożenia ubóstwem oraz zaplanować działania zmierzające 

do zneutralizowania negatywnych skutków ubóstwa, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz osób w podeszłym 

wieku. 

 

W odpowiedzi na pytanie 4 czy respondent zna rodzinę z terenu gminy Cegłów, jaka doświadcza ubóstwa,  

odpowiedzi udzieliło 270 osób. Twierdząco odpowiedziało 64,1% spośród nich. W tej grupie  44,1% stwierdziło, że zna 

pojedyncze rodziny, 6,3% że zna jedną uboga rodzinę, zaś 13,7% że zna wiele rodzin doświadczających ubóstwa. 

35,9% respondentów stwierdziło, że nie zna rodzin doświadczających ubóstwa. Można zatem wnioskować, że zjawisko 

ubóstwa jest dość licznie obserwowane w społeczności gminy Cegłów.  

Prawie 50% osób, które na pytanie nr 4 odpowiedziały, iż znają wiele rodzin doświadczających ubóstwa, mieszka w 

Cegłowie, zaś 24% w Posiadałach. Także wśród respondentów, którzy odpowiedzieli że znają kilka ubogich rodzin, 

ponad 34% mieszka w Cegłowie, po 9% w Podskwarnem, Kiczkach Drugich i Tyborowie. Spośród miejscowości, które 

wskazano jako miejsca występowania problemu ubóstwa na pierwszym miejscu występuje Cegłów (33,3% wskazań), 

następnie Wola Stanisławowska (11,1% wsk.), Mienia (10,3% wsk.), Wiciejów (8,7% wsk.), Tyborów (7,9% wsk.) i Pełczanka 

(7,1% wsk.). Zjawisko ubóstwa oceniane przez respondentów, koncentruje się zatem w 78% na terenie 6 miejscowości. 

Ocena warunków mieszkaniowych w pytaniu nr 5 przez respondentów wskazuje na wysoki stopień zadowolenia -  

10,2% ocenia je jako bardzo dobre, 39,4% - dobre, a 46,4% jako zadowalające. Jedynie 2,6% respondentów ocenia 

swoje warunki mieszkaniowe jako złe, a 1,5% jako bardzo złe. Należy jednakże wziąć pod uwagę, że ze względu na 

Pyt. 3 Jak zmieniała się sytuacja materialna rodzin respondentów w ciągu ostatnich 2-3 lat 

zdecydowanie pogorszyła się 6%

nieco pogorszyła się 9%

nieco się poprawiła 29%

nie zmieniła się  44%
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niewystarczającą reprezentatywność badania w  grupie osób powyżej 65 roku życia, odsetek osób w starszym wieku na 

terenie gminy, które mogą mieć złe warunki mieszkaniowe, może być nieco wyższy.  

 

 

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w gminie Cegłów (pytanie nr 6) oceniane jest  wysoko. Łącznie 89,7% 

respondentów odpowiedziało twierdząco na pyt. 6, jedynie 6,6% respondentów stwierdziło, że raczej nie czuje się 

bezpiecznie, 3,7% że zdecydowanie nie czuje się bezpiecznie na terenie gminy. Jednocześnie jednak, niektore grupy 

mieszkańców wskazują na brak poczucia bezpieczeństwa – np. w grupie osób, które zdecydowanie nie czują się 

bezpiecznie, 80% to mężczyźni, 60% z nich jest w wieku 25-35 lat. 40% w tej grupy mieszka w Pełczance, po 20% w 

Cegłowie i Kiczkach. W grupie osób, które raczej nie czują się bezpiecznie w gminie, 50% mieszka w Cegłowie, 22% w 

Podskwarnem, po 11% w Posiadałach i Kiczkach. Można zatem wnioskować, że pogorszone poczucie bezpieczeństwa 

bardzo wyraźnie wskazują mieszkańcy Cegłowa (12,2% resp. z tej miejscowości) i 6 innych miejscowości: Podskwarnego 

(26% resp.), Kiczek Pierwszych i Drugich (15% resp.), Pełczanki (40% resp.) Wiciejowa (14,2% resp.) i Posiadałów (11,7% 

resp.). 

Powyższe oceny poczucia bezpieczeństwa są spójne ze wskazaniami miejsc problemowych z punktu widzenia 

bezpieczeństwa: 70% mieszkańców Pełczanki wskazało na przestępczość jako średni lub duży problem, 100% z nich 

wskazało swoją miejscowość jako miejsce problemowe ze względu na bezpieczeństwo, 42% wskazań w ankiecie, w 

pyt.1.2 nt. przestępczości i wandalizmu, dotyczyło Cegłowa jako miejsca problemowego, 15,4% takich wskazań 

dotyczyło Mieni. Co ważne – wskazania te pochodziły od mieszkańców innych miejscowości, gł. Cegłowa (jedynie 1 od 

mieszkańca Mieni). 7,4% wskazań dotyczyło Wiciejowa, a 6,6% Pełczanki jako miejsc problemowych ze względu na 

przestępczość i wandalizm.  

 

dobre 39,4%

przeciętne 46,4%

Pyt. 5 Ocena warunków mieszkaniowych respondentów

bardzo dobre 10,2%

bardzo złe 1,5%
złe 2,6%
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Wyniki ankiety pokrywają się zatem w b. dużym stopniu z oficjalnymi statystykami policyjnymi, wskazując na kilka 

miejscowości zagrożonych przestępczością i jest to b. ważny wniosek dla programu rewitalizacji. 

 

Niniejsze podsumowanie ankiety przedstawia jedynie wierne odzwierciedlenie odpowiedzi udzielonych przez 

respondentów – mieszkańców gminy Cegłów. Zamieszczone uwagi i komentarze odnoszą się do informacji wynikających 

z odpowiedzi udzielonych przez respondentów w ankiecie. 

 

10-10-2016 

raczej tak   76,5%

Pyt. 6 Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie na terenie gminy Cegłów?
zdecydowanie nie 4%

raczej nie 7%


