
 
 

Załącznik nr 2 

Wyniki Badania opinii społecznej dotyczące kierunków 

rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie  

[112 odpowiedzi mieszkańców-zachowana oryginalna plisowania z ankiet]  

1. Co Pani/Pana zdaniem jest najważniejsze dla społecznego i gospodarczego rozwoju Gminy (proszę 

wskazać nie więcej niż 3 czynniki kluczowe dla rozwoju Gminy) 

 

 

2. Co jest największą szansą dla rozwoju Gminy? 

rolnictwo 

Zaangażowane społeczeństwo  

Zalew Cieszanowicki 

Wykorzystanie potencjału dobrej lokalizacji gminy 

Położenie geograficzne i strefa ekonomiczna oraz rozwój działalności gospodarczej 

Szansą jest układ dróg i linii kolejowej, które przechodzą przez naszą gminę, "wymuszając" do przejazdu przez nią. 

Położenie w centrum Polski przy ważnych drogach krajowych. 

Mieszkania i turystyka  

Rekreacja  

Infrastruktura drogowa i tereny inwestycyjne.  

Promocja 



 
 

położenie  

Rozwój turystyczny a co za tym idzie handel  

Otwieranie miejsc pracy  

Tereny na inwestycje 

Inwestycje firm  

Stworzenie nowych miejsc pracy 

strefa ekonomiczna 

Zmiana nie których radnych. A dlatego iż najpierw chcą nowego chodnika a następnie domagają się instalacji gazowej co 

spowoduje zniszczenie tego co już zrobiono gdzie jest sens jak robicie takie inwestycje to cola gmina powinna z tego 

korzystać a nie ciągle jak nie Longinówka to milejowa i Janówka a gdzie w tym Rozprza i mieszkancy 

Tereny inwestycyjne 

Pozyskanie inwestorów do terenów inwestycyjnych tak jak robi to np Wola Krzysztoporska 

Stworzenie miejsc pracy 

Lokalizacja 

Posiadanie terenów inwestycyjnych 

Teren po dawnym zakładzie w Niechcicach 

Szanowanie mieszkańców, a w tej gminie to kuleje  

Trasa A1 przebiegająca przez Gminę 

Brak kumoterstwa 

nowe, inne podejscie do spraw ochrony środowiska, dotyczy braku workow na popiół; zalatwianie spraw w gminie; 

likwidacja ZGK, nowe wladze spoza ukladu, brak dofinansowania do oswiaty; traktowanie oswiaty jak "kuli u nogi". 

Rozbudowa kanalizacji oraz gazu dla mieszkańców  

Wykorzystanie przez inwestorów terenu podstrefy ŁSSE wraz z powstaniem nowych miejsc pracy dla tutejszej społeczności  

Strefa ekonomiczna 

Miejsca pracy 

Wybory w których uda się zmienić władzę w gminie. 

Wszelkie usługi społeczne, integrujące ludzi, kulturalne 

Łódzka Strefa Ekonomiczna - tereny z Gminy Rozprza do niej należące, do zagospodarowania przez potencjalnych 

inwestorów  

Inwestycja w ludzi 



 
 

Promowanie młodych i ich pomysły marzenia na przyszłość 

Promowanie gminy ukazując piękna czyste środowisko. 

Dofinansowania unijne, projekty 

Inwestycja w kapitał ludzki, czyli edukacja, szkolenia, umiejętność dostosowania się do wymogów rynku pracy, 

przeciwdziałanie uzależnieniom. 

Turystyka 

mieszkańcy 

Otworzenie dużego zakładu produkcyjnego na terenach inwestycyjnych, który zasili gminną kasę z odprowadzanych 

podatków. Drugi aspekt to brak zjazdu z autostrady A1, gmina powinna dołożyć wszelkich starań aby taki zjazd powstał to 

leży w interesie przyszłych inwestorów oraz mieszkańców. 

Inwestycje na wsiach  

Inwestycje na wsiach  

Pozyskiwanie dodatkowych funduszy na inwestycje 

Kanalizacja, połączenia gazowe.  

Promocja, tereny na budownictwo mieszkalne, Zalew Cieszanowicki - turystyka i rekreacja 

Pozyskanie inwestorów w celu otwarcia nowych miejsc pracy.  

Wspieranie przedsiębiorców lokalnych 

tereny inwestycyjne, pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej, zwiększenie ilości przedsiębiorstw na terenie gminy 

Inwestycje  

Zwiększenie terenów inwestycyjnych, gazyfikacja miejscowości 

Infrastruktura (drogi, wodociągi, gaz, kanalizacja), która przyciągnie firmy i nowych mieszkańców. 

powstanie terenów inwestycyjnych, rozwój przedsiębiorczości 

Dobra lokalizacja 

Odpowiednia promocja Gminy i pozyskiwanie funduszy na jej rozwój. 

Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców, inwestowanie w oświatę, inwestowanie w nowe osiedla. Gmina jest atrakcyjna 

dla osób, które chcą mieszkać we własnym domu, niedaleko od miasta (świadczy o tym coraz większa liczba osób budujących 

), wykorzystanie terenów pod inwestycje. 

Promocja gminy 

Przy obecnym trendzie wyludniania się miast szansą jest posiadanie terenów przeznaczonych na budownictwo 

mieszkaniowe. 



 
 

Przy obecnym trendzie wyludniania się miast szansą jest posiadanie terenów przeznaczonych na budownictwo 

mieszkaniowe. 

podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

Rozwój gospodarczy. 

inwestycje 

Inwestycje 

mieszkańcy 

Jak najszersze wykorzystanie środków unijnych kierowanych do mieszkańców fizycznych jak również lokalnych 

przedsiębiorców 

Młodzi, wykształceni mieszkańcy. 

Rozwój inwestycji dający miejsca pracy oraz podatek dla Gminy 

Wieksza infrastruktura 

Pozwolenia na wejście firm inwestycyjnych, co zwiększy liczbę miejsc pracy  

Dobre wykształcenie dla młodzieży. 

Młodzi ludzie  

Zmiana wójta 

Pozyskanie nowych przedsiębiorców 

Strefy ekonomiczne 

Rozwój turystyki i terenów rekreacyjnych wokół zbiornika wodnego Cieszanowice  

włączenie się mieszkańców w życie gminy, rozwój terenów rekreacyjnych 

 

3. Co jest najsilniejszą mocną stroną Gminy? 

 

lokalizacja 

Opinia publiczna, marketing  

Bliskość głównych tras 

Położenie 

Wójt  

Najsilniejszą stroną jest stan dróg, a także bogactwo historyczne gminy 



 
 

Położenie w centrum Polski przy ważnych drogach krajowych. 

Parafia i kościół  

Zalew Cieszanowicki 

Położenie przy lini kolejowej, drodze A1 i bliskość Piotrkowa Trybunalskiego.  

Bliska lokalizacja trasy A1, lotniska 

młodzi ludzie  

Zalew cieszanowic i możliwości jakie niesie za sobą  

Bliskość trasy a1 

Dobry gospodarz 

Położenie  

Doskonała lokalizacja oraz infrastruktura drogowa 

lokalizacja 

Położenie obok A1 

Brak 

Możliwość Rozwoju 

Lokalizacja 

Mieszkańcy, którzy chcą jak najlepiej dla rozwoju gminy. 

Tej gminy- nic 

Położenie 

Pobieranie podatków 

Działalność OSP, działalność niektorych stowarzyszeń i organizacji. 

Dobra lokalizacja 

Duży nacisk na inwestycje drogowe  

Bliskość trasy a1 

infrastruktura 

Lokalizacja.  

nie wiem 

Placówki oświatowe ( szkoły podstawowe, przedszkola), obiekty sportowe (stadion, hale sportowe przy szkołach)  



 
 

Nic 

Położenie miejscowości Rozprza 

Najsilniejsza strona gminy jest dobrze zadbana miejscowość Rozprza. 

Myślenie o przyszłości, planowanie działań wykraczające poza kadencję wojta i rady gminy 

położenie - dobre skomunikowanie z Piotrkowem, bliskość ważnych dróg, sieć kolejowa 

Położenie w głównym ciągu komunikacyjnym autostrady A1 niestety bez możliwości zjazdu. Drugą rzeczą którą powinniśmy 

promować to aspekt historyczny. Jesteśmy jednąz najstarszych miejscowości w polsce. Dlatego przy wieździe do 

miejscowości powinien podróżujących witać duży banner informującu ich o tym, dodatkowo tereny wokół przydrożnego 

stawu powinny zostać zagopodarowane i stać się wizytuwką miejscowości. 

Fontanna 

Fontanna 

Trudno stwierdzić 

Lokalizacja, tereny leśne  

Lokalizacja, lasy, zalew 

Lokalizacja.  

Położenie 

bezpartyjny wójt 

Napływ młodych ludzi i jednocześnie rozbudowa mieszkaniowa 

Położenie  

Dobry układ komunikacyjny 

Lokalizacja 

potencjał ludzki 

Bezpieczeństwo 

Nie mam zdania 

Położenie 

Położenie 

Dobre połączenia komunikacyjne - droga krajowa oraz kolej. Przy rozwoju kolei i nowej siatce połączeń jest to szansa dla 

mieszkańców regionu do podejmowania pracy dalej od domu. 

Dobre połączenia komunikacyjne - droga krajowa oraz kolej. Przy rozwoju kolei i nowej siatce połączeń jest to szansa dla 

mieszkańców regionu do podejmowania pracy dalej od domu. 



 
 

podejmowanie inwestycji typu budowa i modernizacja dróg, obiektów 

Dbanie o budowę dróg. 

estetyka gminy 

Mieszkańcy 

lokalizacja - bliskość ważnych dróg i Piotrkowa oraz linia kolejowa, atrakcyjne tereny do wypoczynku 

Nie potrafię wskazać 

Położenie Gminy przy głównych szlakach komunikacyjnych. 

Tereny rekreacyjne 

Nie znam odpowiedzi 

Przedsiębiorczość obywateli. 

Młodzi ludzie  

Nic 

Lokalizacja 

Położenie geograficzne, blisko planowanej S12, 

Brak 

położenie i drogi 

 

4. Co jest największym zagrożeniem dla rozwoju Gminy? 

brak miejsc pracy 

Źle rozplanowane inwestycje  

Bezczynność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych  

Brak gospodarności i wspólnego działania dla rzeczywistego dobra mieszkańców gmiby 

Ewentualnie Brak środków finansowych  

Największym zagrożeniem mogą być rosnące podatki dla mieszkańców 

Marginalizowanie że strony władz wojewódzkich  

Rada gminy i wójt nie mieszkający w naszej gminie  

Biurokracja 

Brak inwestycji i miejsc pracy.  



 
 

Kumoterstwo, brak inicjatyw gospodarczych 

stagnacja gospodarcza  

Nie wiem  

Nic nie robienie  

Politycy 

Brak pracy i wyprowadzanie się do miast  

Starzejące się społeczeństwo, młodzi ludzie dobrze wykształceni nie osiedlają się w Rozprzy. 

osoby wykorzystujące stanowisko prezesa euroaktywnych 

Tworzenie mafii rodzinnych w sektorze gmina,szkola,czy zakład gospodarki komunalnej  

Emigracja ludności  

Siedzenie na tyłku włodarzy i czekanie na cud. 

Brak miejsc pracy 

Brak infrastruktury technicznej 

Brak handlu, terenów inwestycyjnych  

Brak szacunku dla obywateli  

Podatki 

Promowanie tylko wybranych wsi 

Brak pozyskiwanych środków z zewnątrz. Osoby zajmujące się tym, dbają tylko o własne interesy. 

Brak miejsc pracy, inwestycji 

Niewystarczające dofinansowanie przez Rząd kosztów oświaty  

rynek Rozprzy wyremontowany natomiast na ławkach cały czas to samo "towarzystwo"... 

wyjazd młodych do większych miast 

Nierzetelne zarządzanie, niekompetencja gminnych decydentów, lokalne układy.  

brak miejsc dla młodych ludzi- sali gimn, boisk, placów zabaw, kawiarki, klubu, miejsc na spotkania dla młodych ludzi, 

młodych rodzin, brak imprez kulturalnych, społecznych 

Brak inwestorów zewnętrznych, którzy zasililiłby finansowo budżet gminy poprzez wnoszone podatki  

Obecny wójt 

Bezrobocie 



 
 

Drogi w opłakanym stanie szczególnie te na wsiach 

Brak pomysłu na problemy spoleczne: brak mieszkań socjalnych, niedostatek infrastruktury spolecznej, tj. kontenery 

mieszkalne, aczkolwiek może to wynikać z niezamożnosci gminy 

Wszechobecne śmieci. 

polityka, degradacja środowiska 

Brak środków z podatków. Wymagania mieszkańców rosną a nie ma z czego brać. Brakuje inwestorów oraz infrastruktury 

oraz dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych. To powinien być priorytet a nie budowanie dróg w polu pomiędzy 

Longinówką a Milejowem. 

Tak wzmożony ruch jak dotychczas na drodze krajowej. 

Tak wzmożony ruch jak dotychczas na drodze krajowej. 

Wybiórczy tryb działania. Brak odpowiedzi na postulaty mieszkańców 

Zanieczyszczenie środowiska (dzikie wysypiska śmieci, "kopciuchy") 

Brak nowych zakładów pracy.  

Wójt, który nie jest mieszkańcem gminy 

decyzje rządowe 

Brak przemysłu i innych źródeł dochodu dla gminy 

Wyludnienie  

Brak umiejętności pozyskania funduszy europejskich. 

brak środków finansowych 

Działania ukierunkowane politycznie 

Skutki pandemii Covid - 19 

Zadłużenie 

Finanse 

Nierównomierny rozwój gminy, nierówny dostęp do usług kulturalnych i społecznych. Inwestycje skupione wokół tych 

samych terenów - unowocześnia się oświetlenie w jednym miejscu, bez planu inwestycji tego typu w miejscowościach bez 

oświetlenia (to samo dotyczy chodników, dróg, przedszkoli..). W jednym miejscu jest coraz ładniej, ale w drugim tereny 

ulegają całkowitej degradacji. 

 

Brak inwestycji proekologicznych - brak jest zainteresowania gminy realizacją projektów OZE, w których beneficjentami 

mogliby być mieszkańcy gminy. 

Nierównomierny rozwój gminy, nierówny dostęp do usług kulturalnych i społecznych. Inwestycje skupione wokół tych 

samych terenów - unowocześnia się oświetlenie w jednym miejscu, bez planu inwestycji tego typu w miejscowościach bez 

oświetlenia (to samo dotyczy chodników, dróg, przedszkoli..). W jednym miejscu jest coraz ładniej, ale w drugim tereny 

ulegają całkowitej degradacji. 

 



 
 

Brak inwestycji proekologicznych - brak jest zainteresowania gminy realizacją projektów OZE, w których beneficjentami 

mogliby być mieszkańcy gminy. 

Rozwój gminy była zrównoważony ,nie doprowadził do degradacji środowiska naturalnego 

Populizm, kumoterstwo, nepotyzm. 

bardzo słaba gospodarka odpadami 

Zanieczyszczenie środowiska. 

rolnictwo przemysłowe, degradacja środowiska, zadłużenie gminy 

Nie wiem 

Wyprowadzanie się z Gminy młodych ludzi. 

Brak miejsc pracy w okolicy 

Zatrudnianie ludzi niekompetentnych ... znajomych , z rodziny... 

Brak perspektyw rozwoju oraz znalezienia dobrze płatnej pracy na terenie gminy. 

Kolesiostwo 

Polityczne aspiracje strażaków z Rozprzy 

Brak organizacji 

Brak wjazdu na autostradę A1 

Brak sensownego kierunku rozwoju, brak chodników i ścieżek rowerowych 

Rozwój terenów przeznaczonych na hodowle trzody chlewnej, która jest uciążliwa dla mieszkańców okolicy i utrudnia im 

normalne funkcjonowanie w sezonie letnim i nie tylko. Przykładem może być przedsiębiorca w gminie rozprza, który ma 

sączki odprowadzone z chlewni bezpośrednio do ziemi, przez co smród jest nie do wytrzymania przez większą część roku.  

wyjazd mieszkańców  

 

 

5. Jakie potrzeby i oczekiwania powinny być zaspokojone w przyszłych latach, aby młode pokolenie 

mieszkańców Gminy chciało pozostać w Gminie? 

nowe miejsca pracy 

Rozwój spoleczny, innowacje w gminie  

Opieka dla maluchów i seniorów 

Ściągnięcie inwestorów na teren gminy 

Budownictwo mieszkaniowe , żłobki oraz praca i drogi  

Dobra edukacja, infrastruktura światłowodowa, kanalizacyjna dostępna dla każdego 



 
 

Miejsca pracy 

Mieszkania i infrastruktura drogowa 

Ściągnięcie inwestora  

Rozwój infrastruktury mieszkaniowej, wodociągi, kanalizacja, gazyfikacja i miejsca pracy.  

Rozwój przemysłu lokalnego, pomoc małym przedsiebiorcom 

zwiększenie liczby miejsc pracy i zamieszkania mieszkania dla mlodych 

Ciężko określić  

Szansa na rozwój miejsca prscy 

Praca dla młodych 

Promocja firm i pracy w gminie  

Rozwój gospodarki 

zaoferowanie pracy 

Podstawa opłaty komunalne cennik jest identyczny co w dużych miastach  

Poprawa warunków mieszkaniowych - gazociąg, kanalizacja.  

Możliwości życia w cywilizowanych warunkach nie jak do tej pory. 

Możliwość rozwoju zawodowego  

Zapewniona infrastruktura techniczna 

Drogi 

Rozwój przemysłu, handlu,większa ilość terenów inwestycyjnych  

Obiekty sportowe  

Budowa dróg, bo takich dziór nie było nawet za czasów Łokietka  

Miejsca pracy, mniejsze koszty życia 

Zmniejszenie kosztów utrzymania w naszej gminie 

Rozwój innych miejscowosci niż Rozprza i Mierzyn, lekarze specjalisci, gabinety stomatoligiczne. 

Zwiększenie budownictwa mieszkaniowego, rozbudowa kanalizacji, poprowadzenie gazu, wymiana piecy, 
które kopcą, dbanie o środowisko.  

Dalszy rozwój infrastruktury drogowej, oświetleniowej, kanalizacyjnej.  

Miejsca pracy, zielone przestrzenie (aleje/parki/ścieżki rowerowe) 

Miejsca pracy, infrastruktura, miejsca rekracyjne(sportowe) 

Inwestycje w miejsca pracy, których w gminie brak (gmina i jednostki jej podległe są największym 
pracodawcą). 

Sala gimn, siłownia, choć mały basem plac zabaw, kawiarnia, propozycje spędzania czasu dla młodych ludzi 

Przyciągnięcie inwestorów z zew, którzy stworzyliby nowe miejsca pracy  

Mniejsze podatki, rozwój infrastruktury sportowej 

Praca dla młodych 



 
 

Najiwkesaa potrzeba jest chociaż jeden orlik w gminie i na każdej wsi plac zabaw a dla młodzieży zewnętrzna 
siłownia. 

Zwiększenie ilości miejsc pracy i możliwości rozwoju zawodowego 

Polityka spoleczna. Spojrzcie na gm kleszczow i probujcie ich dogonic 

Młodzi ludzie potrzebują ciekawie spędzić wolny czas, czyli: lokale gastronomiczne, siłownia, więcej wydarzeń 
kulturalnych. Rozwój uslug i miejsca pracy. 
Poza tym przyjazny urząd, aby szybko i sprawnie załatwić sprawy  

Standard życia, jakość otoczenia - dobra infrastruktura (kanalizacja, wodociągi, światłowody,chodniki), dostęp 
do podstawowych usług publicznych, czyste środowisko i sprawna administracja. Broń boże żadnych domów 
ludowych(to jest potrzebne tylko politykom). 

Po pierwsze kanalizacja oraz przejęcie przez gminę dróg wewnętrzych stanowicych dojazd od prywatnych 
ludzi co przyśpieszy budownictwo i zwiększy dochody z podatków. Dotacje na fotowoltaikę oraz pompy ciepła, 
przez co nie trzeba będzie rozwijać sieci gazowej.  

Wszelkie inwestycje na wsiach oraz budowa dróg. 

Wszelkie inwestycje na wsiach oraz budowa dróg. 

Poprawa jakości dróg, budowa bezpiecznych ciągów komunikacyjnych szczególnie w pobliżu szkół, 
dofinansowania dotyczące wymiany ogrzewania i inne działania proekologiczne 

Poprawa infrastruktury, miejsc kulturalno-rozrywkowych 

Rynek pracy, media (kanalizacja, gaz), gastronomia, rekreacja 

Atrakcyjne miejsca pracy.  

Więcej miejsc pracy 

poprawa infrastruktury, tworzenie nowej miejsc pracy  

Różnorodność inwestycji 

Budowa infrastruktury - kanalizacja, gaz 

Skanalizowanie i gazyfikacja wszystkich miejscowosci 

jw. Infrastruktura (drogi, wodociągi, gaz, kanalizacja), łatwo dostępne działki budowlane i/lub mieszkania, 
dobra komunikacja z Rozprzą, Piotrkowem, Bełchatowem, dostępne przedszkola, świetlice dla starszych dzieci 
i młodzieży, sklepy spożywcze. 

Coś dla dzieci : Budowa np. skytpark ,aby dzieci i młodzież mogły spędzać ciekawie czas 

miejsca pracy 

Miejsca pracy 

Możliwość znalezienia odpowiedniego zatrudnienia 

Inwestowanie w szkoły, miejsca kultury, usługi, transport, przyjazne podatki 

Rozwój kultury oraz miejsc pracy 

Należy położyć nacisk na wzrost jakości życia - chodniki, oświetlenie, punkty przedszkolne (mieszkańcy 
północnej części gminy nie mogą skorzystać z przedszkoli gminnych ze względów logistycznych - i wożą dzieci 
do Piotrkowa Trybunalskiego). Ile jest dzieci w wieku 2-5 wg miejscowości, a ile jest miejsc przedszkolnych 
dostępnych dla tych mieszkańców?  

Należy położyć nacisk na wzrost jakości życia - chodniki, oświetlenie, punkty przedszkolne (mieszkańcy 
północnej części gminy nie mogą skorzystać z przedszkoli gminnych ze względów logistycznych - i wożą dzieci 



 
 

do Piotrkowa Trybunalskiego). Ile jest dzieci w wieku 2-5 wg miejscowości, a ile jest miejsc przedszkolnych 
dostępnych dla tych mieszkańców?  

rozwijanie bazy kulturalno-rozrywkowej,udział młodzieży w różnych przedsięwzięciach 

Rozwój gospodarczy, zatrudnianie wg. umiejętności, a nie znajomości. 

poparcie lokalnych firm co umożliwi zatrudnienie młodych pokoleń 

Infrastruktura kulturalno - oświatową. Kanalizacja. 

Gmina jako przestrzeń zamieszkania i życia powinna być przyjazna tzn. czyste środowisko, ład przestrzenny, 
dobra infrastruktura, sprawna administracja, możliwość rozwoju i zaspokojenia swoich potrzeb. 

Stworzenie na terenie gminy lub w niedalekiej odległości atrakcyjnych miejsc pracy 

Dobrze utrzymana infrastruktura techniczna (drogi, wodociągi, kanalizacja, itp.) oraz dobrej jakości usługi 
edukacyjne i zdrowotne. 

Atrakcyjne miejsca pracy 

Lepszy rozwoj gospodarki a co za tym idzie dostep do niejsc pracy ktorych brakuje.... 

Nowe zakłady...miejsca pracy, oraz miejsca rekreacji, Skypark, miejsce spotkań dla młodych.. 

Atrakcyjne dla inwestorów warunki, aby było więcej miejsc pracy. 

Mieszkania 

Dbanie o drogi w gminie.  

Zwiększenie lokalnej podaży na rynku pracy 

Miejsca pracy, sprawne poruszanie się pomiędzy miejscowościami, komunikacja z Piotrkowem Tryb. Np. Do 
Kamieńska jeździ MPK nr.1 z Radomska. Do Rozprzy tylko busy. 

Rozwój turystyki, rekreacji możliwości rozwoju 

infrastruktura społeczna i sportowa 

 

6. Czy planuje Pani/Pan mieszkać w gminie w ciągu następnych 7 lat? 

 

 

7. Co Pani/Pana zdaniem wpływa pozytywnie na jakość życia w Gminie? 

 

usługi rekreacyjne po godzinach pracy, plaża 



 
 

Duzy dostep do terenów naturalnych  

Nic 

Utrzymanie w czystości i estetyce miejscowości 

Nic szczególnego  

W gminie żyje się gorzej bo gmina dba o tych co mieszkają w mierzynie itp a o innych wioskach zapomina  

Srodowisko 

Dobre połączenie i bliskość miasta.  

Niskie podatki, rolnictwo,tereny zielone 

Budowa dróg  

W obecnych czasach niewiele  

Gospodarz 

Położenie i infrastruktura  

Dużo możliwości do rozbudowy 

Tylko sąsiedzi i mieszkańcy 

Położenie względem Piotrkowa Trybunalskiego 

Lokalizacja 

Bezpieczeństwo mieszkańców 

Otoczenie 

Nic 

Nic 

Spokój 

Integracja społeczna 

Dobre zarządzanie Gminą i trafne inwestycje  

coraz lepsze drogi, dobra komunikacja z a1 oraz piotrkowem trybunalskim  

Nic takiego 

Nic. 

nie wiem, może to że to dobre miesjce blisko Piotrkowa 

Skupione na terenie Rozprzy punkty usługowo-handlowe, wszystkie instytucje(urząd, kościół, policja, ośrodek 
zdrowia, straż szkoły, przedszkola) położone są w bliskim sąsiedztwie  

W tej chwili nic 

Cisza,spokój,czyste powietrze 

Pozytywie w sumie to dostęp do firmowych sklepów DC lub biedronka  

Dostępność usług, niezła infrastruktura, zwlaszcza ucieszyła mnie ostatnio ścieżka rowerowa (?) nad Zalew 
Cieszanowicki, dobre położenie geograficzne gminy, długofalowe planowanie działań gminy 

Ciągle duża bioróżnorodność środowiska. 



 
 

Centralnie położona Rozprza zapewniająca podstawowe potrzeby w zakresie towarów i usług a także 
administracji. Tereny rekreacyjne, lasy zbiorniki wodne. Korzystny układ komunikacyjny. 

Dbałość o kulturę, aktywności organizowane w domach ludowych, bibliotekach oraz na stadionach. 

Dobry dojazd do Piotrkowa oraz dostęp do wszystkich potrzeb na miejscu. 

Dobry dojazd do Piotrkowa oraz dostęp do wszystkich potrzeb na miejscu. 

Bliskość Piotrkowa 

Lokalizacja  

Lokalizacja, tereny zielone, nowe drogi 

Zmiana otoczenia i wizerunku.  

Wspólnota 

modernizacja dróg  

Położenie (zwłaszcza blisko Piotrkowa), możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb beż dalszych 
wyjazdów 

Bliskość miasta  

Bliskość dużego miasta 

Wyłącznie indywidualnie stworzone zaplecze dla życia rodzinnego: dom i rodzina. 

działalność kulturalna 

Spokój, otoczenie 

Według mnie jest to poczucie bezpieczeństwa; dobrze działa transport publiczny, na uwagę zasługuje oświata 
i działalność kulturalna. 

Położenie 

Położenie 

położenie, skomunikowanie, niedaleka odległość od Piotrkowa Trybunalskiego 

położenie, skomunikowanie, niedaleka odległość od Piotrkowa Trybunalskiego 

Miła i życzliwa atmosfera w urzędach,pomoc w załatwianiu trudnych spraw 

Infrastruktura 

dobra komunikacja i usługi zlokalizowane w pobliżu 

Rozwój inwestycji, miejsca pracy. 

Dobre skomunikowanie z Piotrkowem. Centralnie zlokalizowana siedziba gminy z licznymi punktami 
usługowymi (sklepy, bank, poczta, hurtownie, biblioteka, urząd itp.). Dużo zieleni, lasy woda dające możliwość 
wypoczynku i relaksu dla każdego. 

Poprawa infrastruktury drogowej, rozwijający się handel, usługi, dbanie o środowisko naturalne 

Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy  

Bezpieczeństwo 

Tereny  

Nic 



 
 

Duża ilość sklepów, Dom kultury 

Warunki naturalne - cisza, spokój, lasy. 

Lasy i pola, ścieżki polne 

Dostępność do szkolnictwa, rozwój pasji dzieci,  

Tereny, lasy i rzeka 

 

8. Co wpływa negatywnie na jakość życia w Gminie? 

 

brak miejsca pracy 

Zla infrastruktura drogowa 

Zanieczyszczenie powietrza przez bezmyślnych ludzi palących odpady w piecach domowych 

Brak porozumienia między zarządzającymi a mieszkańcami, słaba komunikacja i współpraca z poszczególnymi 
sołectwami 

Brak dobrych dróg  

Brak w części Gminy dostępu do kanalizacji i sieci światłowodowej 

Słaba jakość dróg gminnych 

Wójt i Rada  

Śmieci nad zalewem 

Bezrobocie i brak dużych inwestycji.  

Brud w lasach, niezagospodarowany zbiornik wodny Cieszanowice, który przyciąga z roku na rok coraz większe 
rzesze ludzi 

że mało mieszkań  

Ograniczenia covidove 

Większe podatki 

Stan dróg krajowych 

Korki  

Brak miejsc pracy, bardzo niskie dochody mieszkańców 

Brak komunikatywności z radnymi prośbą o drogę na ul..... Jest bez echa po powstaniu kolejnej firmy na 
piaskach odrazu znalazły się pieniądze na asfald dziwne  

Brak kanalizacji, miejsc pracy  

złe gospodarowanie władz. 

Słaba możliwość znalezienia zatrudnienia 

Brak infrastruktury..słabo rozwinięte rozrywki 

Brak możliwości rozwoju, znalezienia pracy  

Dziurawe drogi 



 
 

Opłaty za życie 

Kumoterstwo 

Wysokość oplat, brak specjalistów w ośrodkach zdrowia, zła gospidarka w gminie. Brak dbalości o ludność z 
gminy w zatrudnianiu, dulszczyzna. 

Obecnie zbyt duży ruch samochodowy, smog, brak miejsc pracy.  

Mała ilość lokalnych przedsiębiorców i tym samym zbyt mała ilość miejsc pracy  

słaba organizacja (przykładowo projekt dofinansowania PV), brak miejsc dla młodych (basen?), zamiast 
"wielofunkcyjnego" boiska przydałby się orlik z którego młodzieź może całorocznie a nie tylko przez kilka 
miesięcy w roku 

brak "atrakcji"  

Fatalne zarządzanie gminą. Tworzenie dysproporcji - w niektórych miejscowościach wjazdy na pola są 
wyłożone kostką brukową, podczas gdy są wsie w których nie ma asfaltowej drogi. 

mnóstwo aut na trasie 

Brak kanalizacji, gazyfikacji, stan dróg  

Zwiększanie podatków, kumoterstwo w urzędzie gminy 

Hałas,zanieczyszczenie wód gruntowych i powietrza 

Zaśmiecone środowisko ( dużo śmieci) i menele w parku 

Brak srodkow unijnych na fotowoltanike i nie radze sobie wladz z negatywnymi opiniami 

Mimo wszystko niewystarczający poziom sdukacji, brak indywidualnego podejścia do ucznia, ubóstwo, 
alkoholizm i przemoc w wielu rodzinach, niewystarczajaca infrastruktura społeczna, zadłużenie gminy  

Śmieci i smog zimową porą. 

Niekontrolowany rozwój rolnictwa przemysłowego - uciążliwości odorowe i degradacja środowiska. Duże 
natężenie ruchu na krajowej 91 (brak obwodnic). Wydatkowanie środków budżetowych na niecelowe 
inwestycje - domy ludowe i wozy strażackie, które nie jeżdżą. 

Na pewno jakość powietrza, brak dotacji na modernizację domów. 

Brak pieniędzy w Gminie na ważne inwestycje  

Brak pieniędzy w Gminie na ważne inwestycje  

Stan powietrza, dróg, brak chodników 

Brak mediów /gaz, kanalizacja / 

Opieszałość policji, zakłócanie ciszy nocnej, wandalizm 

Dymiące nocą kominy, nie można przewietrzyć pomieszczenia.  

Brak miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem 

wysokość podatków 

Jakość powietrza oraz wody. 

Brak kanalizacji i gazociągu  

Brak komunikacji publicznej z Rozprzą i Piotrkowem. Brak gazociągu i kanalizacji. Brak informacji dostępnej dla 
osób, które nie korzystają z internetu. Brak wsparcia dla osób starszych, pomimo utrzymującej się tendencji 
starzenia społeczeństwa - poza Rozprzą, ludzie starsi nie mają żadnej możliwości podtrzymywania aktywności 
społecznej i fizycznej, nie ma dla nich animatorów społecznych, nie ma nawet podstawowych informacji nt 



 
 

zagwarantowanego przez Państwo dostępu do opieki społecznej, nawet zbiórka i wywóz odpadów w 2021r. 
został zaplanowany na niemal każdy tydzień (do 2020 zbiórka różnego rodzaju odpadów odbywała się w tym 
samym dniu, co ułatwiało ludziom starszym i schorowanym przesunięcie koszy i worków z recyclingiem). 
Niniejsza ankieta elektroniczna jest doskonałym przykładem na bagatelizowanie mieszkańców 
niekorzystających z internetu, którzy stanowią większość społeczności gminnej. 

mała ilość miejsc pracy 

Jakość niektórych usług 

Brak kanalizacji, gazociągów 

Coraz wyższe podatki, brak pomysłu na inwestycje i promocję gminy 

Brak inwestycji 

brak inwestycji gminy - brak oświetlenia, brak chodników, śmieci odbierane 1* w miesiącu, brak dostępu do 
przedszkola - jest na drugim końcu gminy..  

brak inwestycji gminy - brak oświetlenia, brak chodników, śmieci odbierane 1* w miesiącu, brak dostępu do 
przedszkola - jest na drugim końcu gminy..  

Słaba jakość udzielanej pomocy medycznej w przychodniach(więcej lekarzy specjalistów) 

Brak dbałości o środowisko 

w tej chwili natężony ruch 

Brak dróg utwardzonych na nowych osiedlach. 

Smród chlewni.  

Trudność w znalezieniu pracy. 

Brak miejsc pracy 

Brak dofinansowan, kosze na śmieci,  

Uciążliwe zwiększenie natężenia ruchu drogowego przez teren gminy. 

Brak miejsc do spacerów 

Zwiększony ruch na drodze krajowej 91 

Marazm, brak centrum kulturalnego - nie ma gdzie wyjść się spotkać. Fontanna ładna, ale dla żuli. Nie ma 
ogródków restauracyjnych w centrum Rozprzy. Do restauracji jeździ się do Piotrkowa lub Bełchatowa 

Chlewnie, duże gospodarstwa rolne utrudniające życie,  

Podwyżki podatków i opłat za śmieci. Brak poprawy obsługi mimo podwyżek. Słaba informacja o inwestycjach 
wykonywanych w gminie.  

roszczeniowe społeczeństwo które nie umie współdziałać, młodzież która niszczy przystanki  

 

9. Co należy zmienić/poprawić w Gminie w pierwszej kolejności? 

 

ściągnięcie biznesu 

Założenie kanalizacji  

Ochronę środowiska a przede wszystkim powietrza 



 
 

Zarządzanie Strażami OSP, zakładem gospodarki komunalnej - powinien być wchłonięty przez UG a nie 
odrębną jednostką, za dużo klubów Sportowych , które generują koszty - zjednoczyć je., rozwinąć inne 
dyscypliny sportu a nie tylko piłkę nożną . Zróżnicować podatki dla firm w zależności od dochodów  

Drogi , żłobek  

Dostępność kanalizacji 

Zadbać o gruntowe drogi gminne. 

Zmienić wójta i radę gminy  

Połapać tych co wywalają śmieci koło zalewu 

Gazyfikacja, światłowodowa sieć internetowa, dopłaty do ekologicznych źródeł pozyskiwania ciepła.  

Uatrakcyjnić zalew cieszanowicki, poprawa dróg, czystości w lasach 

wladze  

Odbieranie śmieci 

Chodniki i ścieżki rowerowe  

Brak dostępu do dobrej służby zdrowia, nadal braki w infrastrukturze drogowej ( w niektórych 
miejscowościach fatalny stan dróg, brak chodników) 

zwolnic osóby niekompetentne prezez euroaktywnych 

Nie mam dużych wymagań ale jeśli idę do gminy i rozmawiam z wujtem i osoba która ma się zająć sprawą oraz 
zapewniając o tym iż udziela mi odpowiedź to przez 5 miesięcy nic szkoda 

Stworzenie warunków rozwoju dla firm 

Władze gminy 

Możliwość lepszego rozwoju 

Zatrudnienie 

Drogi 

Dostępność władzy dla mieszkańców  

Naprawić drogi  

Zmniejszyć podatki i inne opłaty, dopłaty do fotowoltaiki, pieców  

Każdego mieszkania traktować tak samo 

Wladze. 

Kanalizacja, gaz 

Świadomość mieszkańców na temat pozytywnych stron inwestowania w nowe technologie np. 
biokompostownie  

Zwiększyć miejsca pracy i infrastrukture drogową 

Odsunięcie od władzy "dojnej zmiany". Zmiany na stanowiskach w urzędzie gminy. Przekierowanie większej 
liczby środków na te tereny, które do tej pory były totalnie zaniedbane.  

zmienić coś dla młodych 

Stan dróg  

Zarządzanie 



 
 

Drogi gminne 

Drogi i zaśmiecone środowisko 

Wymienic kadre na skuteczniejsza w pozyskiwaniu funduszy Ue 

Uszczelnić wydatki, aby efektywnie wydatkować budżet, podnisic poziom edukacji, zwiększyć liczbę mieszkań 
socjalnych, kupić parę kontenerów dla bezdomnych, nie unikać problemów społecznych, dalej inwestować w 
infrastrukturę gminy, nie przejmować się wiecznymi krytykami 

Posprzątać śmieci i rozbudować ścieżki rowerowe. 

Sciągnąć inwestorow na tereny inwestycyjne. Bez pieniędzy z podatków nic się nie zrobi. 

Nie mam zdania. 

Nie mam zdania. 

Jw 

Drogi/chodniki/ 

Kanalizacja, gaz 

Moralność mieszkańców.  

Drogi 

rozbudowa i modernizacja mediów (kanalizacja, gaz, światłowód, elektryczność) 

Jakość wody. 

Kanalizacja, gazociąg  

Doprowadzić gaz i kanalizację do wszystkich domostw, tak aby wyrównać jakość życia wszystkich 
mieszkańców. Przywrócić komunikację publiczną! 

stworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości 

Kwalifikacje zatrudnianych osób w poszczególnych sektorach 

Usprawnić działalność opieki zdrowotnej, poszerzyć jej ofertę. 

Usprawnić funkcjonowanie odbioru odpadów komunalnych, zainwestować w odnawialne źródła energii, 
wykorzystywać dofinansowania zewnętrzne (WFOŚi GW, Urząd Marszałkowski itp.) z przeznaczeniem na 
modernizację szkół i przedszkoli i innych obiektów. 

Drogi 

Podjąć inwestycje OZE - mieszkańcy będą w coraz częściej wymieniać źródła ciepła na ekologiczne i gmina 
musi wykazać aktywność w tym kierunku. 

Podjąć inwestycje OZE - mieszkańcy będą w coraz częściej wymieniać źródła ciepła na ekologiczne i gmina 
musi wykazać aktywność w tym kierunku. 

Dbanie o jakość dróg w okresie zimowym 

Dbanie o czystość lasów.  

gospodarkę odpadami - kontenery w domostwach, w tej chwili jest to na bardzo niskim poziomie  

Infrastrukturę dróg. 

Dokładnie przeanalizować wydatki. Inwestycje powinny być lepiej przemyślane. Mniej domów ludowych, osp i 
kgw, więcej infrastruktury. 

Przyciągnąć firmy, które zainwestowałyby w budowę swoich zakładów na terenie gminy. 



 
 

Dofinansowania do inwestycji, modernizacji gospodarstw, gaz ziemny,  

Zadbać o sieć drogową. 

Zorganizować plac zabaw z dostępem dla wszystkich dzieci i przez cały dzień a przede wszystkim w weekendy i 
siłownie dla dorosłych na powietrzu 

Przejścia dla pieszy na drodze 91 

Rynek i zrobić ścieżki rowerowe. W pierwszej kolejności chodnik z Rozprzy do Ignacowa, Brak drogi między 
Pieńkami a Romanówką. Poprawić oznaczenie drogowe tej drogi z Bazaru do Mierzyna. To jakiś śmiech na sali 
- ani to ścieżka rowerowa, ani pobocze, ani chodnik - jazda z lewej do prawej rowerem. 

Skontrolować poprawnosc działania dużych gospodarstw rolnych (m.in. chlewni w miejscowości Cieślin), 
poprawić jakość dróg podrzędnych w gminie 

Dostawić jeszcze jeden bankomat bo jedyny z banku spółdzielczego ma ciągle problemy i brakuje w nim 
gotówki dla wszystkich mieszkańców.  

poprawić infrastrukturę sportową i dalej drogi 

 

 

10. Jak ocenia Pani/Pan poszczególne dziedziny życia w Gminie (w skali od 1 – najgorzej, do 5 - najlepiej, 0 - 

nie mam zdania) 

 

 

 



 
 

 

 

 

11. Z jakich usług społecznych korzysta Pani/Pan poza Gminą? 

 

 

 

 

 

 

12. Czy Pani/Pana miejsce pracy (podstawowego źródła utrzymania) znajduje się: 



 
 

 

12. Sektor pracy 

 
13. Jak ocenia Pani/Pan sytuację społeczno-gospodarczą Gminy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Co dla Pani/Pana ma największe znaczenie w życiu (proszę wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze 

sprawy) 



 
 

 

15. Czy jakość obsługi klientów w Urzędzie Gminnym jest: 

 

16. Czy odczuwa Pani/Pan potrzebę posiadania większej ilości informacji na temat zagadnień związanych z 

funkcjonowaniem i rozwojem Gminy? 

 

 

 

 

 

Metryczka 



 
 

 

 

 



 
 

 


