
20.  Jak ocenia Pani atrakcyjność turystyczną naszej okolicy na tle innych górskich 
rejonów w Polsce? 
□ jest bardziej atrakcyjna   □ jest porównywalnie atrakcyjna   □ jest mniej atrakcyjna 
 
21. Czy chciał(a)by Pan/Pani wrócić w naszą okolicę?  
 
□ nie    □ tak  →   O jakiej porze roku? (proszę wybrać tylko 1 odpowiedź):  
                               □ wiosną   □ latem   □ jesienią   □ zimą 
 
22. Czy poleci Pan/Pani naszą okolicę innym?     □ tak         □ nie          
 
23. Co jest dla Pani/Pana najważniejsze przy wyborze miejsca wypoczynku  
(prosimy o wskazanie maksymalnie 2 odpowiedzi): 
 
□ przystępne ceny       □ wysoka jakość usług  
□ cisza, bliskość przyrody, oderwanie od cywilizacji 
□ bogata oferta miejsc wartych zwiedzenia  
□ możliwość aktywnego spędzania czasu, podejmowania wyzwań, uprawiania 
sportów  
□ inne ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
METRYCZKA 
Data: ………………………………………………….. 
□ kobieta □ mężczyzna  
Wiek:   □ <25      □ 26-40     □ 41-50     □ 51-60     □ 61-70     □ >70  

 
DZIĘKUJEMY ! 

 
 

     Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Kościuszki 55, 57- 550 Stronie Śląskie, 
     tel. 74 811 77 11, gmina@stronie.pl, www.stronie.pl 

 
  Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 20 a,  
  57-550 Stronie Śląskie, tel. 74 814 16 04, promocja@jaskinianiedzwiedzia.pl, www.jaskinianiedzwiedzia.pl 

 
  
  INFORMACJA TURYSTYCZNA 

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury (dawny dworzec kolejowy), Kościuszki 18,  
57-550 Stronie Śląskie (pn. – pt., 8-16, sob. 9-13),  
tel. 74 814 32 05, it.kultura@stronie.pl, www.cetik.stronie.pl 

 
                     Polskie Towarzystwo –Turystyczno Krajoznawcze (naprzeciwko Biblioteki),  
                   Kościuszki 17, Stronie Śląskie, tel. 74 814 13 79, pttk@pttk-stronie.pl, www.pttk-stronie.pl 

Drodzy Goście, 
 

Chcielibyśmy, aby wizyta w okolicy Stronia 
Śląskiego pozostała dla każdego miłym 
wspomnieniem i abyście Państwo chętnie 
powracali w nasze góry.  Dzięki poniższej 
ankiecie, chcemy poznać Was, Wasze 
opinie i oczekiwania. Dziękujemy za czas poświęcony na udzielenie odpowiedzi  
i życzymy udanego wypoczynku. 
 

Z pozdrowieniami, 

Zbigniew Łopusiewicz 
Burmistrz Stronia Śląskiego 
 

 

1. Skąd Pan/Pani przyjechał(a)? ……………………………………………………………………….. 
 

2. Jak dowiedział(a) się Pan/Pani o naszej okolicy?:  □ od innych osób         

□ z internetu     □ z telewizji      □ z radia       □ z prasy     □ z targów turystycznych 

              Inne: ………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 

3. Jestem tutaj:    
     □ po raz pierwszy         □ po raz drugi         □ byłe(a)m w tej okolicy kilkakrotnie 

 

4. Przyjechałe(a)m: 
     □ sam/a       □ z rodziną     □ ze znajomymi         □ z grupą zorganizowaną  → 
 

     Jeśli z grupą, jaka jest to grupa/jaka okazja?:………………………………………………..……… 
 

5. Czy są z Panem/Panią dzieci?:    □ tak       □ nie   
 

6. Ile dni spędzi Pan/Pani w naszej okolicy?: ………………. 
 

7. W której miejscowości jest Pan/Pani zakwaterowana?: ……………………............. 
 

8. Jak ocenia Pan/Pani możliwość wyboru noclegów? 
□ jest wystarczająca      □ brakuje miejsc o wysokim standardzie 
□ brakuje miejsc typu pola kempingowe, schroniska turystyczne 
Uwagi/sugestie: 

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

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



9. Jak ocenia Pan/Pani dostępność informacji potrzebnych do zaplanowania 
wypoczynku w naszej okolicy (w internecie, w miejscu zakwaterowania,  
w punktach informacji turystycznej w Stroniu Śląskim)? 
□ jest wystarczająca        □ jest niewystarczająca  

 

Uwagi/sugestie: 

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

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

10. Z jakich źródeł informacji korzysta Pan/Pani podczas swojego pobytu?: 
□ z tradycyjnych (mapy, przewodniki, inne materiały drukowane, tablice 
informacyjne) 
□ z elektronicznych (internet, aplikacje GPS, itp.) 
□ z tradycyjnych i z elektronicznych 

 
11. Z jakich stron internetowych korzystał(a) Pan/Pani planując wypoczynek?: 
□ www.stronie.pl 
□ z innych, jakich? ……………………………………………………………………………………..………… 

 
12. Które z podanych niżej materiałów informacyjnych powinny być dostępne 
dla turystów bezpłatnie (proszę wybrać tylko 1 odpowiedź)? 
 

□ profesjonalna mapa turystyczna okolicy (na podkładzie topograficznym) 
□ ilustrowany folder z danymi teleadresowymi największych atrakcji turystycznych  

 

13. Jeśli miałaby zostać zrealizowana inwestycja turystyczna w Gminie Stronie 
Śląskie specjalnie na Pana/Pani życzenie, co by to było?: 

 

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

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

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

 

14. Jak spędza Pan/Pani większość czasu?  
   (prosimy o wskazanie tylko 2 odpowiedzi):  
   

□ na wędrówkach       □ jeżdżąc na rowerze     □ jeżdżąc konno    
□ zwiedzając atrakcje krajoznawcze i inne ciekawe miejsca  
□  inaczej: 
…………………………………………………………………………………………………..…………………..…… 
 

15.  Jak lubi Pan/Pani odpoczywać najbardziej? 
   □ podejmując duży wysiłek fizyczny, udając się na długie wycieczki w wyższe partie      

gór 
   □ podejmując umiarkowany wysiłek fizyczny, raczej pozostając w dolinach lub 

udając się w niższe partie gór 
   □ bez wysiłku fizycznego, pozostając blisko miejsca zakwaterowania lub udając się 

na wycieczki samochodowe 
 
16. Jakie miejsce w naszej okolicy (np. atrakcja krajoznawcza, punkt widokowy, 
szlak turystyczny, trasa podziemna) lub wydarzenie (impreza, spotkanie z 
ciekawymi ludźmi) wywarło na Panu/Pani największe wrażenie? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 
17. Co powinniśmy zmienić lub poprawić?  

Czy jest coś, co się Panu/Pani nie podoba? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 
18. Jak dotarł/a Pan/Pani do nas? 
□ autobusem/busem PKS/BESKID      □ pociągiem do Kłodzka 
□  autokarem z grupą zorganizowaną 
□ samochodem  → Jak często korzysta Pan/Pani z samochodu podczas swojego 
pobytu?:     □ często     □ tylko, jeśli muszę    □ staram się nie korzystać wcale 
 
19. Czy korzystał(a)by Pan/Pani z połączeń busowych pomiędzy poszczególnymi 
miejscowościami naszej Gminy, gdyby takie połączenia zostały uruchomione? 
□ tak         □ nie   
Uwagi/sugestie:    
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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


