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Wprowadzenie 
Zespół Instytutu Dyskursu i Dialogu

Z nieskrywaną radością i dumą oddajemy w ręce Szanownego 
Czytelnika publikację, która jest owocem kilkumiesięcznej, 
intensywnej pracy seniorów, wykładowców i koordynatorów       
w ramach projektu „Senior też badacz! Podnoszenie kompetencji 
osób starszych i włączanie ich w działania badawcze                                         
i analityczne z zakresu nauk społecznych, medioznawstwa i nauki 
o dziennikarstwie”. Słuchacze sześciu Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku z województwa kujawsko-pomorskiego, które wzięływ 
nim udział, przez blisko pół roku przeżywali przygodę polegającą 
na wcielaniu się w rolę badaczy świata społecznego i patrzeniu 
nań zupełnie innymi oczami niż dotychczas. Pozytywna energia, 
jaka wytworzyła się w trakcie działań projektowych, przeszła 
nasze najśmielsze oczekiwania, a owoce działań prezentujemy    
w niniejszym raporcie, będącym jedną z sześciu publikacji, które 
zostały opracowane wspólnie przez seniorów i Zespół INDID. 

Głównym założeniem projektu było stopniowe zachęcanie 
osób starszych do zainteresowania się naukami społecznymi – 
w zdecydowanej większości kompletnie im dotychczas obcymi. 
Nie było to zadanie łatwe. Kiedy zaczynaliśmy działania cyklem 
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wykładów z socjologii, seniorzy początkowo sceptycznie patrzyli 
na te poczynania. Nie byli bowiem pewni, jak sytuacja dalej się 
rozwinie. Szybko jednak okazało się, że wykładowcy, którzy 
opowiadali w sposób przystępny o ciekawych zjawiskach ze 
świata społecznego, przekonali ich do wspólnych dyskusji, 
wymiany poglądów i realnego zaangażowania. Takie pojęcia jak 
„kontrola społeczna”, „grupa społeczna” czy „próba badawcza”, 
nie stanowią już dla uczestników projektu żadnej tajemnicy. 
Otworzyli się oni na perspektywę, która umożliwia im dostrzeżenie 
w życiu codziennym wielu ciekawych zjawisk, jakich dotychczas 
nie zauważali. Podczas kolejnych rozmów kuluarowych, 
w trakcie przerw między wykładami, widać było zwiększające się 
zainteresowanie omawianymi przez wykładowców zagadnieniami.

Jednak faza wykładów to był dopiero początek działań, podczas 
której seniorzy mieli niejako „nasiąknąć” wiedzą, dzięki której 
możliwe było ich dalsze zaangażowanie w projekt. Po czterech 
spotkaniach wykładowych w każdym UTW, w trakcie których 
zapoznali się oni z podstawami nauk społecznych, metodologii, 
medioznawstwa i nauk o dziennikarstwie, przyszedł czas na fazę 
warsztatową, której podstawowym celem było zainspirowanie 
osób starszych do skonstruowania własnego miniprojektu 
badawczego i zbadania tego wycinka rzeczywistości społecznej, 
który ich najbardziej interesował. I znowu należy tu bardzo 
wyraźnie podkreślić, że początkowo część seniorów z obawą 
podchodziła do tak zarysowanego zadania. Owe bariery 
warsztatowcy musieli przełamywać w każdym UTW w trakcie 
trzech kolejnych spotkań. Nie było to zadanie łatwe, ale 
zakończyło się pełnym sukcesem – we wszystkich ośrodkach 
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słuchacze zdecydowali się na wybór odpowiedniego tematu 
badania i dostosowali do niego odpowiednie metody i techniki 
badawcze. Sporym zaskoczeniem był fakt znacznej rozpiętości 
tematycznej proponowanych do badania zagadnień. Uczestnicy 
projektu z jednej strony zainteresowali się dziennikarstwem 
jako takim, z drugiej przekazami reklamowymi, a jeszcze z innej 
dialogiem międzypokoleniowym, potrzebami seniorów  czy ich 
życiem towarzyskim. W całym projekcie zastosowane zostało całe 
spektrum różnych podejść badawczych: od badań ilościowych za 
pomocą kwestionariusza ankiety, poprzez indywidualne wywiady 
pogłębione (badanie jakościowe) aż po analizę treści reklam 
występujących w mediach. 

Projektowanie badania przebiegło pomyślnie w każdym 
ośrodku, ale bezsprzecznie najtrudniejszym – i zupełnie nowym 
– wyzwaniem było dla seniorów samo jego przeprowadzenie. 
Na każdym etapie realizacji miniprojektu: od zbierania danych, 
poprzez ich analizę i obróbkę, aż po opisywanie wyników 
w raporcie, który Szanowny Czytelnik trzyma właśnie                                      
w dłoniach, towarzyszyliśmy im jako mentorzy i pomagaliśmy 
w najtrudniejszych momentach. Zbieranie ankiet,przeprowa –
– dzanie wywiadów pogłębionych czy analizowanie reklam tylko 
z pozoru wydaje się być prostym zadaniem. Samo zaś tworzenie 
wykresów, analizowanie czy opisywanie wyników dla niejednego 
seniora jawiło się jako wyzwanie ponad siły. Wspólnie, dzięki 
dobrej współpracy, okazało się to jednak zadaniem wykonalnym. 
Ocena efektu końcowego należy do Szanownego Czytelnika, 
prosimy jednak o wyrozumiałość i uwzględnienie faktu, że dla 
niejednego seniora była to pierwsza i być może ostatnia tego 
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typu aktywność w ich „karierze zawodowej”. Realizacja badań 
społecznych przez amatorów na emeryturze to ewenement na 
skalę światową, wart wielokrotnego podkreślenia i docenienia. 
Na zawsze pozostanie on w życiorysach uczestników projektu. 

Nie da się ukryć, że bez całej grupy osób, które zaangażowały się 
w realizację projektu o nieco zadziornym tytule „Senior też 
Badacz!”, nie byłaby możliwa jego realizacja. Szczególne 
podziękowania kierujemy do wykładowców i warsztatowców: 
prof. Radosława Sojaka, dr. hab. Łukasza Afeltowicza, dr. hab. 
Pawła Bohuszewicza, dr. hab. Rafała Moczkodana, dr. hab. 
Radosława Siomy, dr hab. Iwony Kaproń-Charzyńskiej, dr. 
Macieja Gurtowskiego, dr Marty Karwackiej, dr Katarzyny 
Suwady, dr. Krzysztofa Wasielewskiego, dr Anny Wójtewicz 
oraz dr. Michała Wróblewskiego. Wielkie słowa uznania należą 
się także dr Wiesławie Duży za ciekawe inspiracje oraz dr. 
Arkadiuszowi Peisertowi, który przygotował raport z badania 
ewaluacyjnego. Dziękujemy także redakcji TVP Bydgoszcz, 
Pracowni Zrównoważonego Rozwoju i firmie Press Service 
Monitoring Mediów za możliwość pokazania seniorom ciekawych 
aktywności zawodowych, niejako od kuchni. Za pyszny catering 
podczas zajęć dziękujemy zwłaszcza firmom: Zakład Usług 
Gastronomicznych Adam Arbart z Kowalewa Pomorskiego, 
Raj Cafe z Torunia (niestety już nie prowadzi działalności), 
Kona Coast z Torunia, Restauracja Spiżarnia ze Świecia i 
Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży z Chełmna. Piękną 
oprawę graficzną raportów zawdzięczamy inicjatywie Kompot 
Studio i Patrycji Krawczyk, a materiały promocyjne Agencji 
Reklamy i Druku CURSOR, ze szczególnym uwzględnieniem 
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Dariusza Kapronia. Last but not least dziękujemy wszystkim 
Uniwersytetom Trzeciego Wieku współpracującym z nami 
w trakcie projektu za udział w tej niesamowitej przygodzie: 
Kujawsko-Dobrzyńskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku 
(oddział w Aleksandrowie Kujawskim), Golubsko-Dobrzyńskiemu 
Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, Uniwersytetowi Trzeciego 
Wieku przy Spółdzielczym Ośrodku Kultury „Stokrotka”, 
Uniwersytetowi Trzeciego Wieku przy Chełmińskim Domu 
Kultury, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w gminie Zbójno przy 
bibliotece publicznej w Zbójnie oraz Uniwersytetowi Trzeciego 
Wieku przy Kamienicy Inicjatyw, prowadzonej przez fundację 
Archipelag Inicjatyw.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie choć odrobinę zmieni 
sposób postrzegania rzeczywistości przez seniorów na ciekawszy 
i bardziej wielowymiarowy. Wierzymy głęboko, że odnajdą 
oni w sobie ciekawość świata i zaczną dostrzegać to, jak wiele 
fascynujących zjawisk kryje w sobie świat społeczny. Marzy nam 
się, żeby byli oni bardziej odporni na wszelkie formy manipulacji 
w mediach, żeby byli świadomi zagrożeń czyhających na nich 
wokoło ze strony osób i podmiotów o niecnych zamiarach 
oraz żeby poczuli podmiotowość umożliwiającą im tworzenie 
własnych, niezależnych inicjatyw, pozwalających wykorzystać ich 
niezwykle bogate doświadczenie życiowe. Ten projekt – mimo, 
że kończy się 31 października 2018 – jest dopiero początkiem 
dobrych działań, jakie Instytut Dyskursu i Dialogu zamierza 
prowadzić wobec seniorów. Jest to bowiem grupa społeczna, 
która w naszej bezsprzecznej opinii zasługuje na niejednokrotne 
docenienie i uznanie w oczach całego społeczeństwa.
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Październik 2018
Filip A. Gołębiewski
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Wstęp redaktora 

Filip A. Gołębiewski

Uniwersytet Trzeciego Wieku w gminie Zbójno, to nowopowstały 
ośrodek angażujący seniorów z mniejszych miejscowości do 
ciekawych aktywności o charakterze poznawczym. Udział 
w projekcie „Senior też Badacz!” był dla skupionych w nim 
osób starszych pierwszym tego typu wyzwaniem o charakterze 
projektowym – swoistym „skokiem na głęboką wodę” – któremu 
to jednak wyzwaniu podołali. 

Wszystko to nie byłoby jednak możliwe bez dwóch osób, które 
należy tu bezwzględnie przywołać. Pierwszą z nich jest Pani 
Wójt Katarzyna Kukielska. To dzięki jej uprzejmości mogliśmy 
skorzystać z budynków gminnych i zapewnić seniorom komfort 
podczas zajęć. Drugą zaś jest Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Zbójnie – Teresa Gołębiewska (zbieżność nazwisk 
z redaktorem całkowicie przypadkowa!). To jej zaangażowanie 
umożliwiło sprawną realizację projektu i motywację seniorów do 
kolejnych działań. A tych było zaiste sporo.
Począwszy od fazy wykładowej, która ruszyła w kwietniu 
2018, osoby starsze z takich miejscowości jak Wielgie, Działyń, 
czy Zbójno miały możliwość nasiąkania wiedzą z zakresu 
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nauk społecznych, metodologii badań, językoznawstwa, 
medioznawstwa czy nauk o dziennikarstwie, którą dostarczali 
najwyższej klasy wykładowcy. To wyjątkowa sytuacja w skali 
kraju. Przekazywana wiedza była niejednokrotnie czymś 
zupełnie nowym dla słuchaczy, przywykłych do angażowania się 
w codzienne, zwykłe, powtarzalne czynności. Barwne przykłady 
i język dostosowany do tej specyficznej grupy wiekowej przekonały 
jednak wielu seniorów, że warto spróbować. Ze swoimi wykładami 
byli w gminie Zbójno: dr hab. Łukasz Afeltowicz, dr Krzysztof  
Wasielewski czy dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska.

Jednym z najciekawszych wydarzeń w trakcie projektu była wizyta 
z wykładem w Zbójnie Dziekana Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – dr. hab. Radosława 
Sojaka, prof. UMK. Seniorzy zainspirowani jego opowieścią             
o demokracji i współczesnych mediach przeszli następnie do fazy 
warsztatowej, w trakcie której opracowali narzędzie badawcze 
(kwestionariusz ankiety) badające główne potrzeby seniorów         
w gminie. Czynny udział brali w tym procesie kolejno: dr Marta 
Karwacka, Sara Smyczek oraz dr Maciej Gurtowski. Podczas 
trzech spotkań powstał kwestionariusz ankiety, spełniający 
wymogi poprawności metodologicznej. Kolejnym etapem 
było wykorzystanie go w terenie, czyli zbieranie danych przez 
osoby starsze zaangażowane w projekt, co niejednokrotnie 
powodowało ciekawe „przygody” ankieterów i uśmiech na 
ustach respondentów. Wspólnie – dzięki wsparciu mentorskiemu 
– udało się opracować i opisać zebrane dane. 

Raport, który Szanowny Czytelnik trzyma obecnie w dłoniach 
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jest owocem przeprowadzenia przez seniorów ponad 100 ankiet 
wśród ich rówieśników w całej gminie. Prezentuje on wyniki za 
pomocą zestawień tabelarycznych, a także diagramów i wykresów. 
Lektura może niejednokrotnie zaskakiwać – warto sprawdzić 
czego najbardziej potrzeba osobom starszym ze Zbójna i okolic. 
Czy są to potrzeby charakterystyczne tylko dla tej konkretnej 
gminy czy może uniwersalne dla osób starszych w całej Polsce? 
Osąd pozostaje w gestii Szanownego Czytelnika!
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Wstęp

Podstawowym problemem mieszkańców naszej gminy jest brak 
lekarzy specjalistów między innymi lekarza pediatry, następnie 
lekarza neurologa,  kardiologa, ortopedy. Gmina Zbójno jest 
gminą typowo rolniczą ludzie ciężko pracujący mają problemy 
zdrowotne z układem krążenia, zwyrodnieniami kręgosłupa 
i dlatego w  przeprowadzonych ankietach prawie 100% 
ankietowanych seniorów, naszej gminy właśnie dostęp do lekarzy 
specjalistów wybrało jako największą potrzebę. 

Kolejnym problemem seniorów naszej gminy jest brak 
animatorów czasu wolnego, dlatego tak ważna dla nich jest 
kontynuacja spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykłady 
umożliwiają włączenie osób starszych do systemu kształcenia, 
proponując edukację nieformalną ale za to bogatą pod względem 
formy i treści. Edukacja ta ułatwia poszczególnym osobom własny 
rozwój, skutecznie przeciwdziała wykluczeniu i marginalizacji 
osób starszych.

Trzeci wiek jest okresem, który umożliwia ludziom dalsze aktywne 
życie w sferze pozazawodowej i pozarodzinnej. Uniwersytet 
Trzeciego Wieku poprzez wykłady przygotowuje seniorów 
do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym 
i lokalnym. Pogłębia wiedzę różnych dziedzin pozwala na 
interpretowanie zdarzeń w kontekście różnorodnych perspektyw 
i punktów odniesienia (tzw. myślenie realistyczne). 

Problemem seniorów z gminy Zbójno jest brak spotkań 
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ponieważ wioski położone są od siebie w dalekich odległościach, 
potrzebny jest transport i to jest kolejny problem seniorów naszej 
gminy. Brak jest komunikacji łączącej wioski a także połączenia 
autobusowego z najbliższym miastem. Brak jest funduszy na 
wyjazdy turystyczne, wycieczka zagraniczna jest poza zasięgiem 
seniorów.

Uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w gminie Zbójno  
pragnęliby kontynuacji, tego typu spotkań, poprzez wdrożenie 
nas w różnego rodzaju projekty oraz współpracę z  Instytutem 
Dyskursu i Dialogu w Toruniu.     

Uczestnictwo w zajęciach uniwersytetu sprzyja dobrej kondycji 
psychicznej i fizycznej seniorów. Zdobywają nową wiedzę               
i utrzymują więzi społeczne. Edukacja seniorów sprzyja ich 
lepszemu radzeniu sobie w życiu codziennym czują się bezpieczni 
i potrzebni. Nauka jest rodzajem pomostu między pokoleniami, 
poprzez różne tematy do rozmów. 
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Opis badania

Badanie dotyczące potrzeb seniorów z gminy Zbójno zostało 
zaprojektowane i przeprowadzone w ramach projektu „Senior 
też Badacz” realizowanego przez nowopowstały Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w gminie Zbójno.

Formularz ankiety powstał we współpracy słuchaczy UTW oraz 
prowadzących warsztaty, a następnie wykorzystany w badaniu 
zrealizowanym przez samych słuchaczy UTW. Proces zbierania 
danych został przeprowadzony w sierpniu 2018 roku i objął 103 
spośród 998 osób mających co najmniej 60 lat i zamieszkujących 
gminę Zbójno. Ankieterzy zbierali dane w miejscach zamieszkania 
badanych.

Ankieta składała się z 16. pytań (1. otwartego i 15. zamkniętych), 
które dotyczyły głównych obszarów potrzeb osób starszych 
z gminy Zbójno, które zostały zdiagnozowane w trakcie 
prowadzenia warsztatów. Potrzeby zostały określone wokół kilku 
głównych tematów:

1.mobilność i dostęp do komunikacji publicznej,
2.aranżacja infrastruktury publicznej,
3.bezpieczeństwo
4.dostępność kultury
5.pomoc i wsparcie
6.dostęp do usług medycznych
7.edukacja
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Struktura próby

W badaniu wzięło udział 103 respondentów. Wszystkie osoby 
biorące udział w badaniu miały co najmniej 60 lat i mieszkały na 
terenie gminy Zbójno. Stanowi to około 10% wszystkich osób 
po 60 roku życia zamieszkujących gminę.

Wśród badanych znalazło się 55 kobiet (53% respondentów) 
oraz 48 mężczyzn (47% respondentów).

Wykres 1 - Płeć respondentów

48

55

Mężczyźni

Kobiety

Płeć respondentów 
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Wiek respondentów został określony na podstawie deklaracji 
przynależności do jednej z czterech kategorii wiekowych:
60-65 lat
66-70 lat
71-75 lat
Powyżej 75 lat

W ramach badania najliczniejszą grupę stanowili seniorzy w wieku 
60-65 lat – 52 osoby (ponad 50% próby). Kolejną grupą pod 
względem liczebności byli seniorzy w wieku 66-70 lat – 24 osoby 
(23% całej próby). Następną grupę stanowiły osoby w wieku 71-
75 lat – 15 osób (15% próby), a najmniej liczna grupa to seniorzy 
powyżej 75 roku – 12 osób (12% próby). W związku z powyższym 
widać, że respondentów z wyższych grup wiekowych jest mniej, 
co pokrywa się z danymi statystycznymi zamieszczonymi poniżej 
(dane GUS ze strony internetowej http://www.polskawliczbach.
pl, dostęp z dnia 31 sierpnia 2018 roku).

Wykres 2 – Część piramidy wieku mieszkańców gminy 
Zbójno, GUS, 2017

85+
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65- 69
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Część piramidy wieku mieszkańców gminy Zbójno, GUS, 2017 
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Wykres 3 – Wiek respondentów

Respondenci biorący udział w badaniu zamieszkiwali 16 
miejscowości (wsi) wchodzących w skład gminy Zbójno: Zbójno 
(siedziba władz administracji samorządowej), Wielgie, Działyń, 
Ruże, Zbójenko, Sitno, Zosin, Rudusk, Cierpień, Klonowo, 
Podolina, Adamki, Łukaszewo, Wojnowo, Rembiocha, Obory.
Najliczniej w badaniu wypowiedzieli się seniorzy mieszkający 
w Zbójnie (12 osób), które jest centralną miejscowością gminy. 
Drudzy w kolejności byli mieszkańcy Działynia, Wielgiego 
i Ruże (po 10 osób). W badaniu wzięło również 6 seniorów 
zamieszkujących miejscowość Zbójenko, a także po 5 seniorów 
z pozostałych 11 miejscowości.

52

24

15

12
60-65 lat

66-70 lat

71-75 lat

Powyżej 75 lat

Wiek respondentów
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Wykres 4 – Liczba respondentów z danych miejscowości gminy 
Zbójno, biorących udział w badaniu

1 2 4 6 8 10 12 14
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 Liczba respondentów z danych miejscowości 
gminy Zbójno, biorących udział w badaniu
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Najpilniejsze potrzeby seniorów z gminy Zbójno

Badani w pierwszym pytaniu zostali zapytani o to czego najbardziej 
brakuje seniorom zamieszkujących gminę Zbójno. Zaskakującym 
jest, że praktycznie wszyscy respondenci odpowiedzieli w ten 
sam, bądź zbliżony sposób.

Główną odpowiedź stanowiło stwierdzenie „lekarzy specjalistów” 
lub „dostępu do lekarzy specjalistów”. Część z badanych starała 
się bardziej szczegółowo określić jakiego typu lekarzy brakuje       
w gminie. Wśród najczęściej pojawiających się specjalizacji znalazł 
się „kardiolog”. Badani również wspominali o takich lekarzach 
jak:

- pediatra
- neurolog
- laryngolog

Ta jednomyślność badanych wskazuje na duży problem 
mieszkańców małych gmin, w tym w szczególności osób 
starszych, w dostępie do opieki medycznej na wysokim 
poziomie. Brak dostępu do porad lekarskich może skutkować 
późniejszym wykrywaniem chorób zagrażających życiu pacjentów. 
Jednocześnie warto podkreślić, że najbliższy szpital znajduje się 
w Golubiu-Dobrzyniu (miejscowości powiatowej), który jest 
oddalony o kilkanaście kilometrów. Dodatkowy problem stanowi 
to, że seniorzy stanowią grupę mniej mobilną, która często nie 
posiada własnych środków transportu, a transport publiczny 
w niewielkich miejscowościach jest sporadyczny i z reguły 
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niewystarczający (co pokazują odpowiedzi udzielane na kolejne 
pytanie).



23

Komunikacja autobusowa na trasie Zbójno – Golub-Dobrzyń

Wykres 5 – Dodatkowe połączenie autobusowe relacji 
Zbójno-Golub-Dobrzyń

W trakcie rozpoznawania potrzeb seniorów, przy okazji 
przygotowywania narzędzia badawczego, wielokrotnie pojawiały 
się uwagi dotyczące niewielkiej liczby połączeń komunikacji 
publicznej gminy Zbójno z większymi ośrodkami miejskimi,       
w tym z Golubiem-Dobrzyniem (gmina Zbójno leży w powiecie 
golubsko-dobrzyńskim). W związku z tym, w trakcie badania 
respondenci zostali poproszeni o odpowiedzenie na pytanie czy 
potrzebne jest dodatkowe połączenie autobusowe do Golubia-
Dobrzynia. Okazało się, że 86% respondentów uważa, że taki 
dodatkowy kurs jest potrzebny. Tylko 5% badanych uznało, że 
nie ma potrzeby organizowania dodatkowego połączenia, a 9% 

89

5
9

TAK

NIE

NIE WIEM

Dodatkowe połączenie autobusowe relacji 
Zbójno-Golub-Dobrzyń 
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badanych stwierdziło, że  nie ma zdania w tej kwestii.
W związku z powyższym w znacznej mierze potwierdza 
się informacja o problemach logistycznych, które dotykają 
mieszkańców gminy. Analizując te dane należy pamiętać, że nie 
wszyscy seniorzy potrzebują środków transportu zbiorowego: 
część osób posiada i używa własnych samochodów osobowych, 
inne osoby korzystają z pomocy członków rodziny, a niektóre 
osoby starsze w ogóle nie są mobilne i nie potrzebują jeździć 
do sąsiednich miast. Należy uznać, że dodatkowe połączenie 
komunikacyjne do Golubia-Dobrzynia jest ważną potrzebą 
dla znacznej większości mieszkańców gminy Zbójno, którzy 
ukończyli 60 rok życia.
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Miejsce spotkań towarzyskich w gminie Zbójno

Wykres 6 - Miejsce spotkań towarzyskich w gminie Zbójno

Na terenie gminy Zbójno funkcjonują świetlice wiejskie, jednak nie 
są to miejsca na co dzień ogólnodostępne. Świetlice funkcjonują 
w dni, kiedy zaplanowane są jakieś imprezy lub wydarzenia – 
miedzy innymi w dni, kiedy spotykają się słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. W toku realizacji diagnozy przed stworzeniem 
narzędzia okazało się, że wiele osób życzyłoby sobie, żeby wokół 
świetlic kwitło życie kulturalne i towarzyskie. Niestety brakuje 
funduszy na zatrudnienie opiekuna/animatora, który mógłby 
zajmować się realizacją zadań w tego typu przestrzeni – dlatego 
budynki są otwierane tylko na czas organizowanych wydarzeń. 

96

5 2

TAK

NIE

NIE WIEM

Miejsce spotkań towarzyskich, np.przy kawie?
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Badani zostali spytani, czy widzą potrzebę zorganizowania              
w gminie Zbójno miejsca spotkań towarzyskich, gdzie np. można 
napić się kawy i porozmawiać. Twierdzącą odpowiedź na to 
pytanie udzieliło aż 93% ankietowanych. Przeciwnych było 5% 
uczestników badania, a 2% nie miało na ten temat zdania.

Powyższe wyniki pokazują, że osoby starsze zamieszkujące 
gminę Zbójno mają dużą potrzebę wyjścia z domu i obcowania 
z innymi ludźmi. Dla mieszkańców niezwykle ważne jest 
stworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań i odpoczynku. Tak 
wysoki wskaźnik odpowiedzi twierdzących może być związany 
z tym, że jest to teren wiejski, na którym raczej nie ma lokali 
gastronomicznych, czy kawiarni, w których można by spotkać 
się ze znajomymi. 

Widać tendencje do tego, że lokalna społeczność chciałaby 
spotykać się na zewnątrz, w neutralnych warunkach,  
a niekoniecznie zapraszać się do prywatnych domów. Warto 
podkreślić, że niewielki odsetek (2%) osób niezdecydowanych 
pokazuje, że w tej kwestii praktycznie wszyscy mieszkańcy zajmują 
konkretne stanowisko. Trzeba podkreślić, że pojawiły się również 
odpowiedzi negatywne (5%) – może to być spowodowane tym, 
że część członków lokalnej społeczności charakteryzuje się 
wysoki stopnie gościnności i woli zaprosić znajomych do siebie, 
ewentualnie niektóre osoby mogą uważać, że ilość miejsc do 
spotkań w gminie jest wystarczająca lub są mniej towarzyskie        
i raczej nie korzystałyby z tego typu infrastruktury.
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Powołanie Straży Gminnej

Wykres 7 - Straż Gminna w gminie Zbójno

Jednym z elementów zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa w gminie może być powołanie służb porządkowo-
ochronnych. Respondenci zostali więc zapytani, o to czy widzą 
potrzebę powołania straży gminnej.

W wypadku tego pytania odpowiedzi badanych rozłożyły się 
praktycznie po równo. Potrzebę powołania tego typu formacji 
widzi 34% respondentów. Przeciwnych powołaniu takiej straży 
jest 33% badanych, i tyle samo osób nie ma zdania na ten temat.

35

34

34

Czy potrzebna jest Straż gminna-ochronna?

TAK  NIE NIE WIEM 
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Powyższe wyniki mogą wskazywać na niski stopień zaufania 
badanych do formacji typu straż gminna-ochronna. Może to być 
związane z tym, że tego typu instytucje są kojarzone bardziej                    
z nakładaniem mandatów, niż pomaganiem mieszkańcom. Kwestia 
powołania straży gminnej jest kontrowersyjna – praktycznie tyle 
samo osób wskazuje na taką potrzebę, co jest przeciwko. Duży 
odsetek osób niezdecydowanych również wskazuje na to, że nie 
jest to pierwszorzędna potrzeba seniorów. Wynik odpowiedzi 
na to pytanie może również oznaczać to, że seniorzy w gminie 
Zbójno czują się dość bezpiecznie i nie potrzebują dodatkowej 
formacji porządko-ochronnej.

Wykres 8 - Straż Gminna w gminie Zbójno (według wieku)
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Warto bardziej szczegółowo przyjrzeć się odpowiedziom na 
to pytanie udzielonym przez seniorów z różnych kategorii 
wiekowych.

Badani w wieku między 60 a 65 rokiem życia udzielali odpowiedzi 
zbliżonych do wartości uśrednionych (zob. wykres 7) – 33% 
udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 33% udzieliło odpowiedzi 
przeczącej, a aż 34% nie miało sprecyzowanego poglądu na to 
zagadnienie.

Zdecydowanie bardziej konkretne podejście do tego problemu 
prezentowali seniorzy w wieku między 66 a 70 rokiem życia. Byli 
również podzieleni praktycznie po równo – 42% odpowiedzi 
pozytywnych i tyle samo negatywnych. Jednak w tej kategorii 
wiekowej tylko 16% osób nie potrafiło zająć konkretnego 
stanowiska.

Wśród respondentów po 70 roku życia rośnie niepewność, co 
do potrzeby powołania straży gminnej. W kategorii wiekowej 
71-75 odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 40% respondentów,                        
a w kategorii wiekowej powyżej 75 lat, aż 50% badanych. Trochę 
inaczej rozkładały się za to odpowiedzi twierdzące – wśród osób 
w wieku 71-75 lat tylko 27% badanych widzi potrzebę powołania 
takiej formacji, za to wśród najstarszych respondentów było 
to 33%. Za to odpowiedzi negatywnej udzieliło 33% seniorów          
w wieku 71-75 lat, a wśród osób powyżej 75 roku życia już tylko 
17%.

Głosy w sprawie powołania straży gminnej w gminie Zbójno 



30

są bardzo podzielone. Respondenci w wieku 66-70 za równo 
najbardziej zgadzają, jak i nie zgadzają się z potrzebą powołania 
takiej instytucji. Seniorzy z najstarszej grupy wiekowej są 
najbardziej niezdecydowani w tym zakresie, jednak odsetek 
osób deklarujących niechęć do powstania straży gminnej jest 
najmniejszy – wydaje się, że jest to grupa ceniąca sobie poczucie 
bezpieczeństwa, ale jednocześnie nie do końca zdecydowana, czy 
obecny poziom ochrony tego bezpieczeństwa jest wystarczający.
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Przywrócenie posterunku Policji w gminie Zbójno

Wykres 9 - Posterunek Policji w gminie Zbójno

W ramach badania sformułowano również drugie pytanie 
dotyczące bezpieczeństwa w gminie Zbójno. Ankietowani 
zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi, czy widzą potrzebę 
przywrócenia posterunku Policji w gminie Zbójno.

W tym zakresie widać jednomyślność mieszkańców gminy – aż 
95% osób odpowiedziało twierdząco. Jedynie 2% respondentów 
uznało, że nie widzi potrzeby zorganizowania posterunku Policji 
w gminie, a tylko 3% osób nie ma zdania w tym temacie.
Zdecydowanie widać, że mieszkańcy gminy Zbójno mają 
potrzebę zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa  
w gminie poprzez obecność służb porządkowych – jednak badani 

98
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Czy potrzeba przywrócić posterunek Policji?

TAK NIE NIE WIEM
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wyrażają zdecydowanie wyższy poziom zaufania wobec Policji 
niż Straży Gminnej. Mogąc zdecydować, którą z tych formacji 
ochronnych mieliby mieć na swoim terenie prawdopodobnie 
wybrali by Policję.
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Kino objazdowe w gminie Zbójno

Wykres 10 - Kino objazdowe

Jednym z ważnych aspektów życia społecznego jest również 
udział w kulturze, w tym w aktualnych wydarzeniach kulturalnych.  
W związku z tym twórcy ankiety uznali, że seniorów z gminy 
Zbójno może zainteresować oglądanie filmów w kinie 
objazdowym, które przyjeżdżałoby raz w miesiącu w umówiony 
dzień.

Aż 87% respondentów stwierdziło, że chciałoby, aby w gminie 
Zbójno była możliwość uczestniczenia w seansach kina 
objazdowego.

87%

5%
 8% 

Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani, żeby raz w miesiącu
przyjeżdżało kino? 

TAK NIE NIE WIEM
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Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani, żeby 
raz w miesiącu przyjeżdżało kino? 

Kobieta Mężczyzna

TAK 89% 85%
NIE 4% 6%
NIE WIEM 7% 9%

Tabela 1 - Kino objazdowe (wg. płci)

Tabela nr 1 obrazuje różnice w odpowiedziach dotyczących 
potrzeby organizowania kina objazdowego w gminie Zbójno 
między kobietami i mężczyznami mieszającymi na terenie gminy. 
Przedstawione dane ukazują nieznaczne różnice w podejściu 
do tej problematyki między przedstawicielami obydwu płci. 
Odpowiedź twierdzącą, na pytanie o potrzebę organizowania 
kina objazdowego odpowiedziało 89% kobiet i 85% mężczyzn. 
Odpowiedź negatywną udzieliło 4% kobiet i 6% mężczyzn. 
Zdania na ten temat nie miało odpowiednio 7% kobiet i 9% 
mężczyzn.

Zaprezentowane wyniki pokazują, że kobiety po 60 roku życia 
mieszkające w gminie Zbójno mają odrobinę większą potrzebę 
uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych niż mężczyźni. 
Więcej kobiet niż mężczyzn wypowiedziało się pozytywnie 
na temat potrzeby goszczenia w gminie kina objazdowego, 
jednocześnie odpowiedzi przeczącej udzieliło mniej kobiet niż 
mężczyzn. Również mniej respondentek stwierdziło, że nie ma 
zdania w tym temacie. Wyniki te pokazują, że seniorzy z gminy 
Zbójno charakteryzują się wysoką potrzebą uczestniczenia             
w wydarzeniach kulturalnych, jednak trochę większe tendencje    
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w tym zakresie wykazują kobiety.
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Spotkania z lekarzami

Wykres 11 - Spotkania z lekarzami

W kolejnym pytaniu respondenci zostali spytani o chęć 
uczestniczenia w spotkaniach edukacyjnych i profilaktycznych 
z lekarzami. Na to pytanie 100% respondentów udzieliło 
odpowiedzi twierdzącej.

To pytanie warto również zestawić z pytaniem pierwszym 
(otwartym), w której respondenci zostali zapytani o ogólne 
potrzeby seniorów w gminie Zbójno. W tamtym przypadku 
również wszyscy badani udzielili odpowiedzi związanych 
z potrzebą dostępu do służby zdrowia, w szczególności do 
„lekarzy specjalistów” (część badanych udzielało w odpowiedzi, 

100%

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/spotkaniami z 
lekarzami?

TAK NIE NIE WIEM
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jakie konkretne specjalizacje medyczne są według nich szczególnie 
potrzebne mieszkańcom gminy, np. „kardiolog”, „neurolog”).
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Potrzeba dodatkowej pomocy domowej (zakupy, sprzątanie, 
itp.)

Wykres 12 - Dodatkowa pomoc domowa

W raz z wiekiem człowiek często ma coraz mniej siły przez co 
potrzebuje pomocy w codziennych obowiązkach i utrzymywaniu 
domu. W związku z tym badani zostali zapytani, czy potrzebowaliby 
dodatkowej pomocy w domu. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 
46% respondentów. Brak potrzeby dodatkowej pomocy domowej 
zadeklarowało 27% badanych, również 27% osób odpowiedziało 
„nie wiem”.

Czy potrzebuje Pan/Pani dodatkową pomoc 
domową?  

TAK NIE NIE WIEM

46%

27%

27%
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Czy potrzebuje Pan/Pani dodatkową 
pomoc domową?

Kobieta Mężczyzna

TAK 49% 42%
NIE 27% 27%
NIE WIEM 24% 31%

Tabela 2 - Dodatkowa pomoc domowa (wg. płci)

Tabela nr 2 pokazuje różnice w potrzebie uzyskania dodatkowej 
pomocy domowej między kobietami a mężczyznami po 60 
roku życia zamieszkującymi gminę Zbójno. Wskazane dane 
sygnalizują, że 49% kobiet deklaruje taką potrzebę – w przypadku 
mężczyzn jest to 42%. Odpowiedzi negatywnej udzielił taki sam 
odsetek kobiet i mężczyzn (27%). Brak zdania na temat potrzeby 
dodatkowej pomocy w domu deklaruje odpowiednio 24% kobiet 
i 31% mężczyzn.

Różnice pokazane w tabeli nr 2 mogą wynikać z tego, że to kobiety 
w większości zajmują się domem (szczególnie w odniesieniu do 
starszych pokoleń). W związku z tym to kobiety uświadamiają 
sobie większą potrzebę uzyskania takiej pomocy (mniejsza ilość 
wskazań na „nie wiem”).

Jednocześnie dość spora liczba odpowiedzi „nie wiem” 
(odpowiednio 24% i 31%) może świadczyć o tym, że seniorzy mają 
świadomość utraty sił, ale jeszcze w obecnym momencie jakoś 
dają sobie radę, ale nie wiedzą, jak będą czuli się w przyszłości.
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Czy potrzebuje Pan/Pani do-
datkowej pomocy domowej?

60-65 66-70 71-75

TAK 46% 42% 47% 50%
NIE 27% 42% 20% 8%
NIE WIEM 27% 16% 33% 42%

Tabela 3 - Dodatkowa pomoc domowa (wg. wieku)

Tabela nr 3 pokazuje jak rozkładały się odpowiedzi                                           
w poszczególnych kategoriach wiekowych. Seniorzy z najstarszej 
kategorii wiekowej najczęściej udzielali odpowiedzi twierdzącej 
na to pytanie (50%), drudzy w kolejności byli badani w wieku 
71-75 lat (47%), a kolejni respondencie w wieku 60-65 lat (46%). 
Najmniejszą potrzebę dodatkowej pomocy domowej zgłosili 
badani w wieku 66-70 lat (42%).

Najwięcej odpowiedzi „nie” udzielili respondenci z kategorii 
wiekowej 66-70 lat (42%). Kolejni byli seniorzy z najmłodszej 
grupy wiekowej (27%), a następni badani w wieku 71-75 lat 
(20%). Najstarsi seniorzy tylko w 8% przypadków stwierdzili, że 
nie potrzebują dodatkowej pomocy w domu.

Największy stopień niepewności wykazały dwie najstarsze 
kategorie wiekowe (odpowiednio 33% i 42%). Jest to 
spowodowane prawdopodobnie wcześniej opisaną świadomością 
ograniczonych możliwości fizycznych, połączonych z godzeniem 
stanu zdrowia z załatwianiem codziennych spraw. W tej sytuacji 
warto pogłębić diagnozę sytuacji seniorów, w szczególności tych 
najstarszych, którzy mogą wstydzić się poprosić o pomoc lub nie 
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mają możliwości dojechać do gminnych instytucji, które mogłyby 
udzielić im wsparcia.
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Refundowane usługi rehabilitacyjne

Wykres 13 – Refundowane usługi rehabilitacyjne

Kolejnym poruszonym aspektem z zakresu potrzeb związanych 
z dostępem do opieki medycznej i polityki prozdrowotnej 
było pytanie o chęć korzystania z refundowanych usług 
rehabilitacyjnych. Na to pytanie twierdząco odpowiedziało 98% 
respondentów. Odpowiedź przeczącą oraz opcję „nie wiem” 
wybrało po 1% badanych.

Wyniki odpowiedzi na to pytanie potwierdzają, że w gminie 
Zbójno jest duże zapotrzebowanie osób starszych na usługi 
medyczne i rehabilitacyjne. Usługi świadczone przez zakłady 
opieki zdrowotnej działające na terenie gminy są niewystarczające 

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/na korzystaniem 
z refundowanych usług rehabilitacyjnych?

TAK NIE NIE WIEM

98%

1% 1%
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(lub zbyt drogie – w gminie działa również niepubliczny zakład 
opieki zdrowotnej).

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/
korzystaniem z refundowanych 
usług rehabilitacyjnych?

Kobieta Mężczyzna

TAK 100% 96%
NIE 0% 2%
NIE WIEM 0% 2%

Tabela 4 – Refundowane usługi rehabilitacyjne (wg. płci)

Analizując wyniki według płci widać, że 100% kobiet biorących 
udział w badaniu stwierdziła, że byłaby zainteresowana 
korzystaniem z refundowanych usług rehabilitacyjnych.                    
W przypadku mężczyzn odpowiedź twierdzącą udzieliło 96% 
badanych, a odpowiedź negatywną oraz opcję „nie wiem” 
wybrało po 2% respondentów.

Czy jest Pan/Pani 
zainteresowany/na 
korzystaniem z refundowanych 
usług rehabilitacyjnych?

60-65 66-70 71-75 Powyżej 
75 lat

TAK 98% 100% 93% 100%
NIE 0% 0% 7% 0%
NIE WIEM 2% 0% 0% 0%

Tabela 5 – Refundowane usługi rehabilitacyjne (wg. wieku)

Analizując tę kwestię pod kątem struktury wieku mieszkańców 
Zbójna widać, że wszyscy przebadani seniorzy z grup wiekowych 



44

66-70 oraz powyżej 75 lat są zainteresowani korzystaniem                 
z refundowanych usług rehabilitacyjnych. Wśród osób w wieku 
60-65 odpowiedzi nie wiem udzieliło 2% seniorów (analizując 
w kontekście poprzedniego wykresu – byli to mężczyźni). 
Odpowiedzi przeczącej udzieliło 7% badanych w grupie wiekowej 
71-75 (również byli to tylko mężczyźni).
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Refundowane zabiegi kosmetyczne

Wykres 14 - Refundowane zabiegi kosmetyczne

Twórcy ankiety przy kolejnym pytaniu w dalszym ciągu pozostali 
przy problemach związanych z podstawową opieką medyczna 
– w tym przypadku chodziło o zakres opieki pielęgnacyjnej 
i higienicznej. Zabiegi kosmetyczne były rozumiane przede 
wszystkim jako zabiegi związane z dbaniem o higienę osób 
starszych, np. obcinanie paznokci (czynność niby powszednia, ale 
mogąca sprawiać trudność osobom o obniżonych możliwościach 
fizycznych).

W tym wypadku odpowiedzi „tak” udzieliło 80% respondentów. 
Odpowiedź przecząca została wybrana przez 14% badanych, 
a 6% uczestników badania stwierdziło, że nie wie czy jest 

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/na korzystaniem 
z refundowanych zabiegów kosmetycznych?

TAK NIE NIE WIEM

81%

14%

6%
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zainteresowana korzystaniem z tego typu zabiegów.

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/na 
korzystaniem z refundowanych zabiegów 
kosmetycznych?

Kobieta Mężczyzna

TAK 84% 77%
NIE 9% 19%
NIE WIEM 7% 4%

Tabela 6 - Refundowane zabiegi kosmetyczne (wg. płci)

Tabela nr 6 prezentuje różnice w zapotrzebowaniu na korzystanie 
z zabiegów kosmetycznych między przedstawicielami dwóch 
płci. Chęć korzystania z takich zabiegów deklaruje 84% kobiet                 
i 77% mężczyzn. Odpowiedź przeczącą udzieliło 9% kobiet 
i 19% mężczyzn. Brak zdania zadeklarowało odpowiednio 7% 
kobiet i 4% mężczyzn.

Widać, że kobiety po 60 roku życia mieszkające w gminie Zbójno 
chętniej korzystałyby z tego typu zabiegów. Mężczyźni w mniejszej 
liczbie dali odpowiedź „tak” i jednocześnie w zdecydowanie 
większej odpowiedź „nie”, dodatkowo tylko 4% mężczyzn nie 
potrafiło sprecyzować swojej odpowiedzi. 
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Czy jest Pan/Pani zainteresowany/
na korzystaniem z refundowanych 
zabiegów kosmetycznych?

60-65 66-70 71-75 Powyżej 
75 lat

TAK 84% 71% 80% 84%
NIE 10% 25% 13% 8%
NIE WIEM 6% 4% 7% 8%

Tabela 7 - Refundowane zabiegi kosmetyczne (wg. wieku)

Największe zainteresowanie refundowanymi zabiegami 
kosmetycznymi wykazywali seniorzy w wieku 60-65 lat oraz 
powyżej 75 roku życia (84% badanych). Trochę mniejszym 
zainteresowaniem cieszyły się tego typu zabiegi wśród osób        
w wieku 71-75 lat (80%). Najmniejszą potrzebę w tym zakresie 
zadeklarowały osoby w wieku 66-70 lat (71%).

Sytuacja podobnie wyglądała w odniesieniu do odpowiedzi 
negatywnych – najmniej pojawiło się w grupie najmłodszej            
i najstarszej (odpowiednio 10% i 8%). W grupie wiekowej 71-75 
lat odpowiedzi „nie” udzieliło 13% badanych, a w grupie 66-70 
lat aż 25% respondentów. Liczba odpowiedzi „nie wiem” wahała 
się między 4% a 8%.
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Kursy w zakresie nauki obsługi komputera

Wykres 15 - Nauka obsługi komputera

Jedną ze współcześnie praktycznie niezbędnych umiejętności jest 
obsługa komputera i urządzeń mobilnych. Seniorzy jako grupa 
osób, która większość życia nie stykała się z elektroniką może 
być szczególnie narażona na wykluczenie cyfrowe. W związku     
z tym twórcy ankiety spytali badanych czy chcieliby uczestniczyć 
w kursach w zakresie nauki obsługi komputera. Odpowiedź 
twierdzącą udzieliło 46% badanych, przeczącą zaś 24% 
respondentów. Opcję „nie wiem” wybrało aż 30% uczestników 
badania.

Czy chciałby Pan/Pani uczestniczyć w kursach 
obsługi komputera?

24%

30%

46%

TAK NIE NIE WIEM
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Czy chciałby Pan/Pani uczestniczyć 
w kursach obsługi komputera?

Kobieta Mężczyzna

TAK 47% 44%
NIE 22% 27%
NIE WIEM 31% 29%

Tabela 8 - Nauka obsługi komputera (wg. płci)

Wyniki badania między przedstawicielami obydwu płci nie różnią 
się od siebie znacznie. Odpowiedź tak wybrało 47% kobiet             
i 44% mężczyzn. Negatywnie odpowiedziało 22% kobiet i 27% 
mężczyzn. Wynik ten można tłumaczyć tym, że mężczyźni 
chętniej sami sięgają po nowinki elektroniczne i sami uczą się 
je obsługiwać (potem mogą doskonalić swoje umiejętności na 
kursie). Brak zdania na ten temat wyraziło 31% kobiet i 29% 
mężczyzn – mogą to być osoby, które nie do końca są pewne 
swoich umiejętności cyfrowych, bądź nieuświadamiające sobie, 
jak bardzo potrzebne są takie umiejętności we współczesnym 
świecie.

Czy chciałby Pan/Pani 
uczestniczyć w kursach 
obsługi komputera?

60-65 66-70 71-75 Powyżej 75 
lat

TAK 56% 42% 40% 17%
NIE 13% 42% 27% 33%
NIE WIEM 31% 16% 33% 50%

Tabela 9 - Nauka obsługi komputera (wg. wieku)
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Gdy przyjrzymy się wynikom odpowiedzi na to pytanie pod kątem 
wieku respondentów możemy zaobserwować pewną zależność. 
Wraz z wiekiem respondentów spada poziom zainteresowania 
uczestniczeniem w kursach komputerowych, najmłodsza grupa 
seniorów wykazuje zainteresowanie na poziomie 56%, kolejna 
grupa (66-70) na poziomie 42%, następna (71-75 lat) na poziomie 
40%, a najstarsi seniorzy tylko w 17%.

Podobnie wyglądają odpowiedzi negatywne, z tym wyjątkiem, 
że najwięcej takich odpowiedzi udzieliły osoby w wieku 66-70 
lat (42%). Na drugim miejscu są osoby z najstarszej kategorii 
wiekowej (33%), a następnie 71-75 lat (27%). Najmniej 
przeczących odpowiedzi udzielili najmłodsi ankietowani (13%). 
Jednocześnie najstarsi badani charakteryzują się najwyższym 
stopnie niepewności, co do potrzeby uczestniczenia w tego typu 
działaniach edukacyjnych.

Czy chciałby Pan/Pani ucze-
stniczyć w kursach obsługi 
komputera?

TAK NIE NIE 
WIEM

Zbójno 25% 25% 50%
Obory 60% 20% 20%
Łukaszewo 0% 60% 40%
Wojnowo 60% 20% 20%
Ruże 60% 0% 40%
Podolina 20% 0% 80%
Ciepień 20% 0% 80%
Zosin 20% 40% 40%
Działyń 80% 0% 20%
Rembiocha 40% 40% 20%
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Klonowo 100% 0% 0%
Sitno 60% 40% 0%
Rudusk 60% 20% 20%
Adamki 20% 40% 40%
Zbójenko 33% 67% 0%
Wielgie 50% 40% 10%

Tabela 10 - Nauka obsługi komputera (wg. miejsca 
zamieszkania)

Warto spojrzeć na zebrane dane pod kątem zamieszkania 
respondentów, którzy udzielali odpowiedzi na to pytanie. 
Najchętniej w kursach komputerowych uczestniczyliby 
mieszkańcy Klonowa (100%). Drudzy w kolejności są Działynia 
(80%), a następni ex equo mieszkańcy Sitna, Ruduska, Ruże, 
Obór oraz Wojnowa (60%).

Najbardziej negatywnie do tego typu działań odnieśli się 
mieszkańcy Zbójenka (67%) oraz Łukaszewa (60%). Najbardziej 
niezdecydowani byli mieszkańcy miejscowości Podolina i Ciepień 
(80%).
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Udział w wycieczkach krajoznawczych po Polsce

Wykres 16 - Udział w wycieczkach krajoznawczych po 
Polsce

Już we wcześniejszej części raportu wspomniano, że udział                     
w kulturze jest ważnym aspektem życia, w związku z tym w ankiecie 
pojawiło się jeszcze jedno dotyczące tej sfery. Badani zostali 
zapytani czy chcieliby brać udział w wycieczkach krajoznawczych 
finansowanych z zewnętrznych środków (np. środków jednostek 
samorządu terytorialnego, instytucji kultury, czy zewnętrznych 
grantów). Aż 82% respondentów byłaby zainteresowana taką 
formą turystyki. Jedynie 6% badanych odpowiedziało przecząco, 
a 12% nie ma zdania na ten temat.

Czy brałby/brałaby Pan/Pani udział w 
sponsorowanych wycieczkach po Polsce? 

TAK NIE NIE WIEM

82%

6%

13%
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Czy brałby/brałaby Pan/Pani udział 
w sponsorowanych wycieczkach po 
Polsce?

Kobieta Mężczyzna

TAK 78% 85%
NIE 5% 6%
NIE WIEM 16% 8%

Tabela 11 - Udział w wycieczkach krajoznawczych po Polsce 
(wg. płci)

Analizując odpowiedzi przy podziale respondentów ze względu na 
płeć rzuca się w oczy interesujące spostrzeżenie.  W przeciwieństwie 
do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych polegających na 
seansach kina objazdowego, w wycieczkach krajoznawczych 
chciałoby uczestniczyć więcej mężczyzn (85%) niż kobiet (78%).

Obie grupy podobnie wypadają w przypadku odpowiedzi 
negatywnych: kobiety 5%, a mężczyźni 6%. Jednak zdecydowanie 
więcej kobiet (16%) niż mężczyzn (8%) wybrało odpowiedź „nie 
wiem”.

Wyniki te pokazują, że uczestnictwo w wydarzeniach kulturalno-
rekreacyjnych, które wykraczałyby poza teren gminy jest bardziej 
atrakcyjne i potrzebne dla mężczyzn niż dla kobiet. Nieco inaczej 
wygląda kwestia uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, które 
są organizowane na terenie gminy – w nich chętnie uczestniczą 
kobiety.
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Czy brałby/brałaby Pan/Pani 
udział w sponsorowanych 
wycieczkach po Polsce?

60-65 66-70 71-75 Powyżej 
75 lat

TAK 84% 92% 73% 58%
NIE 8% 4% 7% 0%
NIE WIEM 8% 4% 20% 42%

Tabela 12 - Udział w wycieczkach krajoznawczych po Polsce 
(wg. wieku)

Największe zainteresowanie wycieczkami krajoznawczymi po 
Polsce wykazują seniorzy z młodszych grup wiekowych: badani 
w wieku 66-70 lat udzielili twierdzącej odpowiedzi w aż 92% 
przypadków, zaś w grupie 60-65 lat w 84% przypadków. Dalej 
zainteresowanie wraz z wiekiem spada, 73% badanych w wieku 
71-75 lat odpowiedziało „tak”, a w najstarszej grupie wiekowej 
odsetek twierdzących odpowiedzi wyniósł już tylko 58%.

Odpowiedzi negatywnych udzieliło 8% najmłodszych seniorów, 
4% badanych w wieku 66-70 lat oraz 7% respondentów w wieku 
71-75 lat. W przypadku najstarszej grupy badanych nikt nie 
udzielił odpowiedzi przeczącej.

Zdecydowane różnice widać w odpowiedziach „nie wiem” – 
tutaj dwie najmłodsze grupy wiekowe udzieliły odpowiedzi                       
w odpowiednio 8% i 4% przypadków, a starsi seniorzy udzielali 
tej odpowiedzi zdecydowanie częściej, w grupie 71-75 lat w 20% 
przypadków, a najstarsza grupa w 42%.
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Wyniki te pokazują, że seniorzy z młodszych grup wiekowych 
charakteryzują się większą mobilnością i większą chęcią do 
aktywnego spędzania wolnego czasu i uczestniczenia w życiu 
kulturalnym. Wydaje się, że najstarsza grupa wiekowa seniorów 
docenia wartość jaką niesie ze sobą zwiedzanie Polskie (ani jedna 
osoba nie odpowiedziała na to pytanie „nie”), jednak oceniając 
słabiej swoje siły do podróżowania zdecydowanie rzadziej 
deklarowała chęć uczestnictwa na korzyść odpowiedzi „nie 
wiem”. 
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Progi zwalniające w gminie Zbójno

Wykres 17 - Progi zwalniające

Twórcy ankiety sformułowali jeszcze jedno pytanie z zakresu 
bezpieczeństwa w gminie Zbójno. Tym razem dotyczyło ono 
bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz ograniczenia prędkości 
pojazdów. Badani zostali zapytani, czy chcieliby, żeby lokalne 
władze zainstalowały progi zwalniające na drogach, które biegną 
przez gminę. Pozytywną odpowiedź udzieliło 35% respondentów, 
a przeciwnych było 27% badanych. Zdania na ten temat nie ma 
aż 38% mieszkańców gminy.

Czy jest Pan/Pani za wnioskiem do władz 
za ustawieniem w gminie Zbójno 

progów zwalniających? 

TAK NIE NIE WIEM

38% 35%

27%
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Czy jest Pan/Pani za wnioskiem do 
władz za ustawieniem w gminie Zbójno 
progów zwalniających?

Kobieta Mężczyzna

TAK 29% 41%
NIE 33% 21%
NIE WIEM 38% 38%

Tabela 13 -  - Progi zwalniające  (wg. płci)

Analizując odpowiedzi z podziałem na płeć respondentów 
widzimy, że zdecydowanie więcej mężczyzn opowiada się 
za zainstalowaniem progów zwalniających (41%) niż kobiet 
(29%). Jednocześnie odpowiedzi przeczącej udzieliło tylko 21% 
mężczyzn i aż 33% kobiet. Zdania w tym temacie nie posiada taki 
sam odsetek przedstawicieli obydwu płci (38%).

Wynik jest interesujący, gdyż mogłoby się wydawać, że kobiety 
(szczególnie seniorki) rzadziej są kierowcami niż mężczyźni 
i mogłyby uważać wprowadzenie progów zwalniających za 
element poprawy bezpieczeństwa na drodze. Mężczyźni będący 
częściej kierowcami za to mogliby uważać progi zwalniające 
za niepotrzebny element represji i utrudnienie w trakcie jazdy. 
Możliwe jednak, że mężczyźni o ile częściej są kierowcami to 
również mogą mieć większą świadomość warunków na lokalnych 
drogach, stąd ich duże poparcie dla zamontowania progów 
zwalniających.
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Czy jest Pan/Pani za 
wnioskiem do władz za ust-
awieniem w gminie Zbójno 
progów zwalniających?

60-65 66-70 71-75 Powyżej 
75 lat

TAK 25% 50% 40% 42%
NIE 27% 37% 27% 8%
NIE WIEM 48% 13% 33% 50%

Tabela 14 - Progi zwalniające (wg. wieku)

Najmniej twierdzących odpowiedzi na pytanie o ustawienie 
progów zwalniających w gminie Zbójno udzielili najmłodsi 
seniorzy (23%), nieco bardziej pozytywnie do tego pomysłu 
nastawieni byli badani z grup wiekowych 71-75 lat (40%) oraz 
powyżej 75 lat (42%). Najwięcej osób (50%) udzieliło odpowiedź 
twierdzącą w grupie wiekowej 66-70 lat.

Odpowiedzi negatywnych udzieliło najwięcej badanych z grupy 
wiekowej 66-70 lat (37%), następnie w grupach wiekowych 
60-65 lat i 71-75 lat po 27% badanych. Najmniej odpowiedzi 
negatywnych udzielili najstarsi badani (8%).

Jednocześnie największym brakiem zdania w tym temacie 
charakteryzowali się seniorzy powyżej 75 roku życia (50%) oraz 
z grupy najmłodszej (48%). Najmniej niezdecydowanych osób 
było w grupie wiekowej 66-70 lat (13%).

Widać, że zdania mieszkańców gminy Zbójno, w temacie 
wystąpienia do władz z wnioskiem o ustawienie progów 
zwalniających na lokalnych drogach, są bardzo podzielone. Może 
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mieć to związek z tym, że progi zwalniające często są uważane 
za formę utrudnienia ruchu, a przez gminę nie przechodzi żadna 
droga przelotowa przez co ruch na ogół jest niewielki.

Czy jest Pan/Pani za 
wnioskiem do władz za ust-
awieniem w gminie Zbójno 
progów zwalniających?

TAK NIE NIE 
WIEM

Zbójno 0% 100% 0%
Obory 0% 100% 0%
Łukaszewo 0% 100% 0%
Wojnowo 0% 100% 0%
Ruże 0% 10% 90%
Podolina 0% 0% 100%
Ciepień 0% 0% 100%
Zosin 0% 0% 100%
Działyń 0% 0% 100%
Rembiocha 0% 0% 100%
Klonowo 100% 0% 0%
Sitno 100% 0% 0%
Rudusk 100% 0% 0%
Adamki 100% 0% 0%
Zbójenko 100% 0% 0%
Wielgie 100% 0% 0%

Tabela 15 - Progi zwalniające (wg. miejsca zamieszkania)

Interesujące jest to, że analizując odpowiedzi badanych ze 
względu na ich miejsce zamieszkania widzimy jednolite podejście 
to problemu zamontowania progów zwalniających.
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Pozytywnie ocenili ten pomysł wszyscy (100%) badani                             
z miejscowości: Klonowo, Sitno, Rudusk, Adamki, Zbójenko 
oraz Wielgie. Brak potrzeby wprowadzenia takiego rozwiązania 
zadeklarowali wszyscy respondenci (100%) ze Zbójna, Obór, 
Łukaszewa i Wojnowa.

Odpowiedź „nie wiem” w temacie montażu progów zwalniających 
wybrali wszyscy (100%) mieszkańcy Podoliny, Ciepienia, Zosina, 
Działynia oraz Rembiochy. Również dość niezdecydowani byli 
mieszkańcy Ruże (90%), przy czym pozostałe 10% badanych 
uznało, że nie widzi potrzeby umieszczania progów zwalniających 
na lokalnych drogach.
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Grupowe zajęcia gimnastyczne na powietrzu

Wykres 18 - Zajęcia gimnastyczne na świeżym powietrzu

Kolejnym bardzo kluczowym aspektem życia człowieka jest 
aktywność fizyczna. Zachowanie sprawności fizycznej jest 
szczególnie ważne dla osób starszych – osiągnąć ten cel mogą 
pomóc systematyczne ćwiczenia, wiadomo jednak, że samemu 
trudno jest się do nich zmobilizować, szczególnie jeśli nie jest 
się w pełni sprawnym fizycznie. W związku z tym w ankiecie 
pojawiło się pytanie o chęć udziału w grupowych zajęciach 
gimnastycznych na świeżym powietrzu.

Odpowiedzi twierdzące udzieliło 37% badanych. Brak potrzeby 
organizowania takich aktywności w gminie zadeklarowało 22% 
respondentów, a brak zdania na ten temat aż 41% przebadanych 

 
 

TAK NIE NIE WIEM

22%

41% 37%

Czy wziąłby/wzięłaby Pan/Pani udział w zajęciach
gimnastyczno-zespołowych na świeżym powietrzu? 
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seniorów. Zaskakuje taka duża liczba osób niezdecydowanych 
– możliwe, że badani mają wątpliwości, co do swojej kondycji 
albo zakres pytania był zbyt wąski i badani nie wiedzieli jakiego 
rodzaju sport mieliby praktykować. Brak zdecydowania może 
również wynikać z tego, że seniorzy nie otrzymali informacji, 
w jakim miejscu w gminie mogłyby odbywać się takie zajęcia, 
a dotarcie do sąsiednich miejscowości może sprawiać trudność.

Czy wziąłby/wzięłaby Pan/Pani udział 
w zajęciach gimnastyczno-zespołowych 
na świeżym powietrzu?

Kobieta Mężczyzna

TAK 36% 38%
NIE 24% 21%
NIE WIEM 40% 42%

Tabela 16 - Zajęcia gimnastyczne na świeżym powietrzu 
(wg. płci)

Wyniki odpowiedzi kobiet i mężczyzn są do siebie zbliżone, na 
„tak” jest odpowiednio 36% pań i 38% panów. Odpowiedzi 
przeczące udzieliło 24% kobiet i 21% mężczyzn. Brak zdania 
zadeklarowało 40% kobiet i 42% mężczyzn.

Z powyższych danych wynika, że mężczyźni są nieznacznie 
bardziej zainteresowani wzięciem udziału w grupowych zajęciach 
gimnastycznych.



63

Czy wziąłby/wzięłaby Pan/Pani 
udział w zajęciach gimnasty-
czno-zespołowych na świeżym 
powietrzu?

60-65 66-70 71-75 Powyżej 
75 lat

TAK 40% 42% 33% 17%
NIE 20% 29% 27% 17%
NIE WIEM 40% 29% 40% 67%

Tabela 17 - Zajęcia gimnastyczne na świeżym powietrzu 
(wg. wieku)

Najbardziej zainteresowani wzięciem udziału w grupowych 
zajęciach gimnastycznych byli seniorzy z młodych grup 
wiekowych: 60-65 lat (40%) i 66-70 lat (42%). W kolejnych 
grupach zainteresowanie taką aktywnością trochę spada, wśród 
badanych w wieku 71-75 lat wynosi 33%, a w najstarszej grupie 
tylko 17%.

Odsetek odpowiedzi negatywnych najwyższy jest w grupie 66-
70 lat (29%), następnie w grupie 71-75 lat (27%). Tylko co piąty 
badany z grupy wiekowej 60-65 lat wybrał odpowiedź „nie”,          
a wśród najstarszych seniorów było to tylko 17%.

Największy brak zdecydowania wykazali najstarsi seniorzy (aż 
67%). Następnie badani w wieku 60-65 i 71-75 lat (po 40%). 
Respondenci w wieku 66-70 lat odpowiedź „nie wiem” wybierali 
w 29% przypadków.

Powyższe wyniki wskazują, że istnieje ogólne zainteresowanie tego 
typu aktywnościami. Wysoki odsetek osób niezdecydowanych 



64

wskazuje, że seniorzy mogą mieć pewne obawy związane                    
z uprawianiem sportu. Oznacza to, że instytucja, która chciałaby 
zaproponować osobom starszym zajęcia sportowe powinna 
dobrze zdiagnozować ich potrzeby i zrealizować pogłębioną 
analizę dotyczącą preferowanych form aktywności fizycznej,          
a także zapewnić uczestników, że ćwiczenia będą dostosowane 
do ich kondycji.

Czy wziąłby/wzięłaby Pan/Pani udział w 
zajęciach gimnastyczno-zespołowych na 
świeżym powietrzu?

TAK NIE NIE 
WIEM

Zbójno 50% 30% 40%
Obory 80% 0% 20%
Łukaszewo 0% 40% 60%
Wojnowo 80% 20% 0%
Ruże 10% 10% 80%
Podolina 0% 0% 100%
Ciepień 20% 0% 80%
Zosin 20% 40% 40%
Działyń 60% 10% 30%
Rembiocha 40% 20% 40%
Klonowo 40% 0% 60%
Sitno 20% 40% 40%
Rudusk 40% 20% 40%
Adamki 20% 60% 20%
Zbójenko 17% 66% 17%
Wielgie 70% 20% 10%

Tabela 18 - Zajęcia gimnastyczne na świeżym powietrzu 
(wg. miejsca zamieszkania)
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Grupowe zajęcia gimnastyczne cieszyły się największym 
zainteresowaniem wśród badanych mieszkających w Oborach        
i Łukaszewie (po 80%), Wielgiem (70%), a także w Działyniu 
(60%) i Zbójnie (50%). Najwięcej odpowiedzi przeczących 
udzielili mieszkańcy Zbójenka (66%) oraz Adamek (60%). 
Najbardziej niezdecydowani seniorzy mieszkają w Podolinie 
(100%), a także w Ciepieniu i Ruże (po 80%) oraz w Łukaszewie 
i Klonowie (po 60%).
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Udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w gminie 
Zbójno

Wykres 19 - Uczestniczenie w zajęciach UTW

Autorzy badania skupieni wokół nowopowstałego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku chcieli również zapytać innych seniorów 
mieszkających w gminie Zbójno o to, czy chcieliby brać udział 
w zajęciach UTW. Aż 51% respondentów odpowiedziało, że 
chciałoby uczestniczyć w wykładach organizowanych przez UTW. 
Tylko 11% odpowiedziało, że nie chce, ale aż 38% badanych jest 
jeszcze niezdecydowanych.

Czy wziąłby/wzięłaby Pan/Pani udział w zajęciach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku?  

TAK NIE NIE WIEM

51%

11%

38%
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Czy wziąłby/wzięłaby Pan/Pani udział 
w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku?

Kobieta Mężczyzna

TAK 56% 46%
NIE 13% 8%
NIE WIEM 31% 46%

Tabela 19 -  Uczestniczenie w zajęciach UTW (wg. płci)

Uczestniczenie w zajęciach UTW to realizacja potrzeb z pogranicza 
edukacji i kultury. Interesujące jest, że po raz kolejny to kobiety 
bardziej są zainteresowane uczestniczeniem w stacjonarnych 
formach kultury (aż 56% odpowiedzi na „tak”, kiedy w grupie 
mężczyzn było to aż o 10% mniej). Jednocześnie kobiety (13%) 
częściej niż mężczyźni (8%) wybierały odpowiedź „nie”. Wśród 
osób niezdecydowanych było znacznie więcej mężczyzn (46%) 
niż kobiet (31%).

Dość znaczna grupa osób deklarujących część uczestniczenia 
w spotkaniach UTW oraz duża grupa osób niezdecydowanych 
powinna motywować osoby zaangażowane w działania UTW, 
tak aby wychodzić na zewnątrz z realizowaną ofertą działań 
oraz organizować nowe, jeszcze bardziej interesujące formy 
aktywności i integracji.
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Czy wziąłby/wzięłaby Pan/Pani 
udział w zajęciach gimnasty-
czno-zespołowych na świeżym 
powietrzu?

60-65 66-70 71-75 Powyżej
75 lat

TAK 48% 67% 40% 50%
NIE 13% 13% 7% 0%
NIE WIEM 37% 21% 53% 50%

Tabela 20  - Uczestniczenie w zajęciach UTW (wg. wieku)

Największe zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach UTW 
wykazują badani w wieku 66-70 lat (67%). Następni w kolejności 
są badani w wieku powyżej 75 lat (50%) oraz badani najmłodsi 
(48%). Najmniej odpowiedzi „tak” wybrali badani w wieku 71-75 
lat (40%).

Odpowiedzi przeczących udzieliło stosunkowo niewiele osób: 
po 13% z dwóch młodszych kategorii wiekowych (należy jednak 
pamiętać, że w tych grupach mogą znajdować się jeszcze osoby 
aktywne zawodowo, które mają mniej czasu na dodatkowe 
aktywności).

Najwięcej niezdecydowania wyrazili seniorzy z dwóch 
najstarszych grup wiekowych: badani w wieku 71-75 lat w 53% 
przypadków, a powyżej 75 lat w 50% przypadków. Seniorzy 
w wieku 66-70 lat byli niezdecydowani jedynie w 21% przypadków, 
a w najmłodszej grupie wiekowej w 37%. Można wnioskować, że 
najlepszą grupą odbiorów działań UTW są osoby w wieku 66-70 
lat – są to najczęściej już emeryci bierni zawodowo, którzy mają 
jeszcze siły i energię, a także potrzebę rozwoju (po zakończeniu 
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aktywności zawodowej mają chęć robić nowe rzeczy i aktywnie 
spędzać czas).

Czy wziąłby/wzięłaby Pan/Pani udział
w zajęciach gimnastyczno-zespołowych 
na świeżym powietrzu?

TAK NIE NIE 
WIEM

Zbójno 70% 20% 30%
Obory 100% 0% 0%
Łukaszewo 20% 0% 80%
Wojnowo 60% 0% 40%
Ruże 20% 0% 80%
Podolina 0% 0% 100%
Ciepień 20% 0% 80%
Zosin 60% 20% 20%
Działyń 80% 10% 10%
Rembiocha 40% 0% 60%
Klonowo 60% 0% 40%
Sitno 40% 20% 40%
Rudusk 20% 20% 60%
Adamki 60% 20% 20%
Zbójenko 33% 67% 0%
Wielgie 100% 0% 0%

Tabela 21 - Uczestniczenie w zajęciach UTW (wg. miejsca 
zamieszkania)

Największe zainteresowanie uczestniczeniem w zajęciach 
UTW wykazywali badani z miejscowości Wielgie (w 2018 roku,                      
w tamtejszej świetlicy odbywały się spotkania UTW) oraz Obory 
(po 100%). Duże zainteresowanie wykazywali również mieszkańcy 
Działynia (80%), Zbójna (70%) oraz Klonowa, Zosina, Adamek 
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i Wojnowa (po 60%). Najmniej chętni byli mieszkańcy Zbójenka 
(aż 67% odpowiedzi „nie”). Najbardziej niezdecydowani okazali 
się mieszkańcy Podoliny (100%) oraz Ciepienia, Łukaszewa             
i Ruże (po 80%).

Powyższe wyniki mogą być przydatne przy promocji nowych 
działań realizowanych przez UTW – z pewnością należy je 
ukierunkować na miejscowości, w których seniorzy wykazują 
największe zainteresowanie uczestniczeniem w zajęciach UTW 
oraz tych, gdzie ujawniono największe niezdecydowanie (w tych 
miejscowościach powinno wyjść się z informacją bezpośrednią, 
ponieważ plakaty czy ulotki mogą być niewystarczające).
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Szalety publiczne w miejscowościach gminy Zbójno

Wykres 20 - Szalety publiczne

W toku przygotowywania badania przewijał się również 
problem braku możliwości załatwiania potrzeb fizjologicznych                              
w przestrzeni publicznej na terenie gminy Zbójno. W związku 
z tym zapytano respondentów, czy w miejscowościach gminy 
Zbójno powinny powstać szalety miejskie. Aż 92% respondentów 
było przekonanych, że to dobry pomysł. Negatywnie do tego 
pomysłu odniosło się 5% badanych, a nie miało zdania w tej 
materii tylko 3% mieszkańców.

Czy w miejscowościach gminy Zbójno powinny 
powstać szalety publiczne?

TAK NIE NIE WIEM

92%

5%3%
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Czy w miejscowościach gminy 
Zbójno powinny powstać 
szalety miejskie?

Mężczyźni Kobiety

TAK 92% 93%
NIE 4% 5%
NIE WIEM 4% 2%

Tabela 22 - Szalety miejskie (wg. płci)

Analizując wyniki w kontekście płci respondentów nie 
widać znaczących różnic: za powstaniem szaletów miejskich 
opowiedziało się 92% kobiet i 93% mężczyzn. Przeciwko 
takiemu rozwiązaniu zadeklarowało się 4% kobiet i 5% mężczyzn. 
Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 4% kobiet i 2% mężczyzn.

W związku z powyższym widać, że dla większości mieszkańców 
gminy Zbójno po 60 roku życia ważną potrzebą jest 
zorganizowanie szaletów miejskich w przestrzeni gminy. Można 
wnioskować, że w gminie brakuje publicznych toalet przez co 
załatwianie potrzeb fizjologicznych jest utrudnione – należy 
pamiętać, że miejscowości w tej gminie są od siebie oddalone 
o kilka kilometrów każda, a lokalna komunikacja funkcjonuje           
w bardzo ograniczonym zakresie.
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Podsumowanie i wnioski

Badanie przeprowadzone przez słuchaczy UTW w gminie Zbójno 
wykazało jakie są główne potrzeby seniorów zamieszkujących 
gminie. Pytanie dotyczyły różnorodnych kwestii związanych         
z codziennym życiem i najważniejszym potrzebami.

Przede wszystkim największą potrzebą uświadamianą sobie przez 
badanych jest dostęp do usług medycznych, a w szczególności do 
wizyt u lekarzy specjalistów. Seniorzy z gminy Zbójno obecnie 
mają ograniczone możliwości w dostępie do opieki medycznej 
wysokiej jakości, miejscowe ośrodki zdrowia nie zabezpieczają 
tej potrzeby w pełni, więc osoby, które potrzebują kontaktu                     
z lekarzem często muszą jeździć do okolicznych miast (przy czym 
na terenie gminy występują problemy i ograniczenia w dostępie 
do komunikacji publicznej).

Badani wykazują również duże zainteresowanie wydarzeniami 
z zakresu kultury oraz edukacji. Spora część respondentów 
chciałaby gościć objazdowe kino oraz uczestniczyć w zajęciach 
organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. Sporym 
zainteresowaniem cieszyły się również kursy obsługi komputera 
oraz grupowe zajęcia gimnastyczne.

Jedną z zadeklarowanych potrzeb jest zwiększenie bezpieczeństwa 
w gminie – seniorzy jednak uważają, że o ten aspekt najlepiej 
by zadbała Policja, w związku z czym chcieliby przywrócenia 
lokalnego posterunku Policji. Badani nie mają zbyt wielkiego 
zaufania do straży gminnej-ochronnej, którą można by powołać 
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w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Również zdania 
są dość podzielone w kontekście zamontowania progów 
zwalniających na lokalnych drogach.

Najważniejsze zakresy potrzeb osób starszych w gminie Zbójno:
1. Dostęp do opieki medycznej,
2. Dostęp do kultury,
3. Dostęp do edukacji,
4. Zwiększenie bezpieczeństwa,
5.Zwiększenie mobilności poprzez sprawną komunikację 
publiczną.
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Załącznik nr 1 – Kwestionariusz ankiety

Informacja o badaniu

Badanie ankietowe na temat potrzeb seniorów w gm. 
Zbójno prowadzone przez Centrum Kulturalno-Oświatowo-
Rekreacyjne oraz fundację Instytut Dyskursu i Dialogu. 
Badanie posłuży wyłącznie celom naukowym.

Kwestionariusz ankiety

1. Czego Pani/Pana zdaniem najbardziej brakuje seniorom w gm. 
Zbójno?
..................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..................................................................................................................

2. Czy według Pana/Pani potrzebne jest dodatkowe połączenie 
autobusowe do Golubia-Dobrzynia z gminy Zbójno?

 a) tak
 b) nie
 c) nie wiem 
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3. Czy potrzebne jest miejsce spotkań towarzyskich, np. przy 
kawie?

 a) tak
 b) nie
 c) nie wiem 

4. Czy potrzebna jest Straż gminna – ochronna?

 a) tak
 b) nie
 c) nie wiem 

5. Czy potrzeba przywrócić posterunek policji?

 a) tak
 b) nie
 c) nie wiem 

6. Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani, żeby raz w miesiącu 
przyjeżdżało kino?

 a) tak
 b) nie
 c) nie wiem
 
7. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/na spotkaniami z lekarzami?

 a) tak
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 b) nie
 c) nie wiem 

8. Czy potrzebuje Pani/Pan dodatkowej pomocy domowej 
(zakupy, sprzątanie)?

 a) tak
 b) nie
 c) nie wiem 

9. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/na korzystaniem                                 
z refundowanych usług rehabilitacyjnych?

 a) tak
 b) nie
 c) nie wiem
 
10. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/na korzystaniem                              
z refundowanych zabiegów kosmetycznych?

 a) tak
 b) nie
 c) nie wiem 

11. Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani uczestniczyć w nauce 
obsługi komputera?

 a) tak
 b) nie
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 c) nie wiem

12. Czy brałby/brałaby Pan/Pani udział w sponsorowanych 
wycieczkach po Polsce?

 a) tak
 b) nie
 c) nie wiem 

13.  Czy jest Pan/Pani za wnioskiem do władz za ustawieniem               
w  Gminie Zbójno progów zwalniających?

 a) tak
 b) nie
 c) nie wiem
 
14. Czy brałby/brałaby Pan/Pani udział w zajęciach 
gimnastycznych- zespołowych na powietrzu?

 a) tak
 b) nie
 c) nie wiem 

15. Czy wziąłby/wzięłaby Pan/Pani udział w zajęciach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku?

 a) tak
 b) nie
 c) nie wiem 
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16. Czy jest Pan/Pani za postawieniem szaletu w miejscowościach 
Gminy Zbójno?

 a) tak
 b) nie
 c) nie wiem 

METRYCZKA:

12. Płeć:   a) K    b) M
13. Wiek:      a) 60-65    b) 66-70    c) 71-75    d) Powyżej 75
14. Miejsce zamieszkania: ....................................................................

Część ewidencyjna

Ankieter....................................................              
Data..........................................................                  
Godzina...................................................          
Czas trwania............................................   
Miejsce......................................................   
Uwagi........................................................
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Załącznik nr 2 - Zdjęcia 

Dr hab. Łukasz Afeltowicz prowadzi wykład nt. nauk społecznych 
(fot. Piotr Zwarycz)

Seniorzy z gminy Zbójno (fot. Piotr Zwarycz)
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Seniorzy z gminy Zbójno (fot. Piotr Zwarycz)

Seniorzy z gminy Zbójno (fot. Piotr Zwarycz)
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Seniorzy z gminy Zbójno (fot. Piotr Zwarycz)

Seniorzy z gminy Zbójno (fot. Piotr Zwarycz)
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Dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska prowadzi wykład nt. języka 
(fot. Piotr Zwarycz)

Seniorzy z gminy Zbójno (fot. Piotr Zwarycz)
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Sara Smyczek prowadzi warsztaty nt. hierarchii potrzeb w piramidzie 
Maslowa (fot. Filip Gołębiewski)
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