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PRZEPROWADZENIE BADANIA
Na początku lipca 2016 r. do 150 obiektów noclegowych
i gastronomicznych działających na terenie Gminy Stronie Śląskie dostarczono 2000
ankiet dla turystów. Do końca listopada 2016 r., 32 obiekty przekazały nam 444
wypełnione ankiety.
Ankieta zawierała 23 pytania. Celem było „usłyszenie głosu turystów”,
ustalenie, jaki ruch turystyczny dominuje, skąd przyjeżdżają turyści, jak spędzają
czas, jakie są ich oczekiwania, uwagi, itp.
Było to pierwsze badanie ankietowe przeprowadzone wśród turystów
i przeprowadzone zostało w odpowiedzi na głosy, jakie pojawiały się w ciągu
ostatnich kilku lat przy różnych okazjach, że warto takie badanie zrealizować.
Wyniki badania mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji związanych
z rozwojem turystyki w gminie.
Dziękujemy gospodarzom obiektów, które wzięły udział w badaniu.

Metryczka:
data wypełnienia ankiety/płeć/wiek respondentów

Metryczka:
data wypełnienia ankiety/płeć/wiek respondentów

Metryczka:
data wypełnienia ankiety/płeć/wiek respondentów

1. Skąd Pan/Pani przyjechał(a)?

PONAD POŁOWĘ NASZYCH GOŚCI STANOWIĄ
MIESZKAŃCY TRZECH WOJEWÓDZTW:
DOLNOŚLĄSKIEGO, WIELKOPOLSKIEGO I ŚLĄSKIEGO.
Mimo, że w mazowieckim i łódzkim zamieszkuje aż 20,5%
ludności kraju, z tych województw przyjechała do nas
porównywalna liczba gości (13%), co z województwa
zachodniopomorskiego i pomorskiego (12%), które zamieszkuje
o połowę mniej ludzi - 10% mieszkańców kraju i są dalej
położone. Pokazuje to, że mimo, iż udział procentowy jest
podobny, to biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców województw,
„więcej” gości przyjechało z północnej, niż z centralnej Polski.

2. Skąd 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

WIĘKSZY UDZIAŁ GOŚCI „NOWYCH” –
MAZOWIECKIE, ŁÓDZKIE, POMORSKIE, WIELKOPOLSKIE.
WIĘKSZY UDZIAŁ GOŚCI „POWRACAJĄCYCH” –
DOLNOŚLĄSKIE I ŚLĄSKIE.
CORAZ LEPSZY DOJAZD Z POLSKI CENTRALNEJ I PÓŁNOCNEJ,
PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE, PROGRAM 500+ (WZROST
MOBILNOŚCI RODZIN) ORAZ TO, ŻE JESTEŚMY STOSUNKOWO
„NOWYM” GÓRSKIM REGIONEM TURYSTYCZNYM
(NP. W PORÓWNANIU Z KARKONOSZAMI, CZY TATRAMI)
SPRAWIA, ŻE ISTNIEJE BARDZO DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU
LICZBY TURYSTÓW KRAJOWYCH.

4. Przyjechałe(a)m: □ sam/a □ z rodziną □ ze znajomymi
□ z grupą zorganizowaną, Jaka jest to grupa/jaka okazja?: …

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

□ nie

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

Średnia długość pobytu: 6,6 dnia

7. W której miejscowości jest Pan/Pani zakwaterowana?

Uwagi turystów:
duża możliwość wyboru w atrakcyjnych okolicach (19, Sienna)
więcej noclegów typu studio/apartament z własną kuchnią (55, Kamienica)
brakuje hotelu z basenem (76, Sienna)
ogólnie brak miejsc w sezonie (134, Stara Morawa)
może więcej domków letniskowych (142, Stara Morawa)
brakuje miejsc dwuosobowych (160, Nowy Gierałtów)
opis kwater jest niewystarczający/brak opisów w jęz. angielskim i niemieckim (166, Nowy Gierałtów)
zwiększenie ilości miejsc noclegowych sprawi, że miejscowość zatraci swój urok (222, Bielice)
brakuje rodzinnych kwater na średnim poziomie (233, Stronie Śl.)
brakuje miejsc o średnim standardzie dla rodzin (237, Stronie)
najlepsze miejsce: Chata Cyborga (251, Bielice)
jestem po raz 4 w Chacie Cyborga (252, Bielice)
brakuje miejsc dla osób niepełnosprawnych (273, Bielice)
nie mam zdania, wybrałem jedno, dla mnie najodpowiedniejsze (279, Bielice)
wykorzystać pustostany (286, Kletno)
brak pola namiotowego (288, 289, Kletno)
za mały jest dostęp do nich poprzez internet. Może nie znam strony internetowej? (298)
więcej pokoi jednoosobowych (303, Nowy Gierałtów)
poza sezonem wystarczy, ale w sezonie mogłaby być większa baza (304, Bolesławów)
bardzo mili gospodarze, bardzo miła atmosfera, Bolesławów - Pani Sołtys, Ania (310, Bolesławów)
więcej ofert, szyldów przy domach (311, Bolesławów)
cudowne Słoneczne Wzgórze! (328, Stara Morawa)
brak plaży i basenu (386, Stara Morawa)
zawsze mieszkam w Bielicach, nie wiem (408, Bielice)
brakuje miejsc stricte dla dzieci (427, Stronie wieś)

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
91% - JEST WYSTARCZAJĄCA
9% - JEST NIEWYSTARCZAJĄCA
Uwagi turystów:
brak szczegółowego planu zwiedzania, zwiedzamy chaotycznie (20, Stronie Śląskie)
bardzo dobra (21, Bielice)
informacja turystyczna powinna wprowadzić system rozprowadzania materiałów, informatorów poprzez pensjonaty i hotele
(26, Stara Morawa)
mogłaby być strona internetowa zawierająca informacje z „Przewodnika dla aktywnych - Stronie Śl./Stare Mesto” (37,
Bolesławów)
bardzo dobra informacja kolegi w informacji turystycznej (70, Stronie Śląskie)
brakuje jakiegoś katalogu ze wszystkimi atrakcjami i ew. zniżkami (76, Sienna)
duży wkład pracy pracowników UM i CETiKu do promowania pięknej krainy, materiały, foldery i inne (83, Stara Morawa)
w internecie wystarczająca, w okolicy mógłby być jakiś punkt informacji turystycznej, np. w Siennej (101, Stronie wieś)
jednak brakuje informacji i przewodników w j. angielskim i niemieckim (166, Nowy Gierałtów)
mała ilość dotycząca szczegółów noclegów na stronach internetowych, słabo rozwinięte strony www pensjonatów (167, N.
Gierałtów)
cennym punktem informacji jest gospodarz obiektu P. Zdzisław, Swojska Chata, (169 St. Gierałtów)
punkt IT w Stroniu Śl., extra informacja i materiały (174, Goszów)
właściciel również kierował nas w ciekawe miejsca/P. Zdzisław/Swojska Chata, (169 St. Gierałtów)
poprawić informację o restauracjach (182, Stronie Śl.)
właściciele mają dużą wiedzę nt. atrakcji turystycznych okolicy (183, Goszów)
w miejscu zakwaterowania były dostępne mapy, foldery i ulotki (187, Goszów)
internet jest dziś głównym medium, niestety słabo z informacjami o tym pięknym regionie, (205, Stronie Śląskie)

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? ……………………..……

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 BOGATSZA OFERTA GASTRONOMICZNA
13 ATRAKCJE DLA DZIECI, PLACE ZABAW
12 PIESZE SZLAKI TURYSTYCZNE
(OZNAKOWANIE, INFRASTRUKTURA, NOWE SZLAKI)
12 SKLEPY I SKLEPIKI (POZA STRONIEM ŚLĄSKIM)
11 WYPOŻYCZALNIE ROWERÓW
10 WIEŻE WIDOKOWE (NP. NA ŚNIEŻNIKU, NA KOWADLE)
10 ROZRYWKA, MUZYKA
7 ESTETYKA MIEJSC PUBLICZNYCH
7 WIĘCEJ WYCIĄGÓW NARCIARSKICH, NARCIARSTWO BIEGOWE
6 SCHRONISKA GÓRSKIE
6 PARK WSPINACZKI, PARK LINOWY
5 ZASIĘG TELEFONII KOMÓRKOWEJ
4 UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4 BAZA NOCLEGOWA
4 UDOSTĘPNIENIE NOWYCH PODZIEMI
3 KOLEJKA TURYSTYCZNA
3 STADNINA KONI
3 BACÓWKA NA PRZEŁĘCZY TRZECH GRANIC
3 ZACHOWANIE NATURALNOŚCI TERENU/OCHRONA PRZYRODY
2 UDOSTĘPNIENIE KAMIENIOŁOMU BIAŁA MARIANNA

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

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?
Jaskinia Niedźwiedzia
Góry, szlaki piesze,
krajobrazy

89

Muzeum Ziemi w Kletnie

6

70

Mało tłoczna okolica, spokój

5

Śnieżnik

53

Czarna Góra

49

Parafia w Nowym Gierałtowie
(działalność ks. proboszcza)

5

Huta Szkła Kryształowego

4

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu
Minerałów

4

Bielice

4

Sudety MTB Challenge

3

9

Jarmark w Nowym Gierałtowie

3

8

Uniwersytet w Bielicach

3

8

Park linowy w Kletnie

3

8

Zbieranie jagód

3

Kopalnia uranu

40

Zalew w Starej Morawie
Wieża widokowa na
Czernicy

24

Szlaki rowerowe

11

Łowiska pstrąga
Zjeżdżalnia „Czarna
Żmija”
Wapiennik, drukarnia,
ogród
Zjeżdżalnia „Czarna
Żmija”

19

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?
INNE WSKAZANIA:
trasy podziemne 107 Stronie Śl., 315 Sienna, 438 Stronie Śl.,
możliwość kąpania się w strumyku, morsowanie, 340 St. Gierałtów,
Jaskinia Kontaktowa, 334 i 336 St. Morawa, wszystko jest interesujące, trzeba zaplanować tydzień cały 311 Bolesławów,
nie zwiedzałam dużo, ale park w Stroniu jest bardzo ładny, 313 Sienna, kościółek w Siennej, 314 Sienna,
wieże widokowe, 260 Bielice, Grzybobranie na Krowiarkach, spora ilość grzybów w lasach, 130, 429 Stronie wieś,
Basen 361 i 362 St. Gierałtów, Puchaczówka (Villa i Restauracja) 76 Sienna, liczne atrakcje dla dzieci (Sienna 112),
Browar Kamienica 64 Bolesławów, Muzeum Kamieni i Minerałów, 324 Bolesławów, Mijanka Rowerowa 106 Stronie Śl.,
Drezyniada 106 Stronie Śl., Zbieranie minerałów 61 Bolesławów, 147 St.Morawa), imprezy turystyczne (107 Stronie Śl.),
Stroński Rajd Turystyczny, 430 Stronie wieś, szlak narciarstwa biegowego 221, 230 Bielice,
Bielice, 221, 253, 258, 259 Bielice,
Chata Cyborga, 257 Bielice, +1, stok w Bielicach, 254 Bielice, Kletno, 211 Bielice, 292 Kletno (strumyki w dolinie Kleśnicy),
Stronie Śląskie - zabytki, 442 Stronie Śl., dużo serca (5, Strachocin),
gościnność i otwartość gospodarzy Sądejówki 292, Kletno,
Kozarnia w Gościnnej Zagrodzie , 161 N.Gierałtów, 281 N. Gierałtów, Jagodzisko-festyn, 281 N. Gierałtów,
Kolędowanie w Kurnej Chacie, 281 N. Gierałtów, Wycieczka z przewodnikiem po Nowej Bieli w ramach EDD, gawęda P.
Mieczysława Makarewicza z TPDBL Kruszynka, 281 N. Gierałtów, Czarna Góra Resort (122, Sienna)

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?
POZA GMINĄ

INNE WSKAZANIA:

Kopalnia złota

38

Jaskinia Radochowska

21

Twierdza Kłodzka

19

Ścieżka w obłokach

17

Błędne Skały, Szczeliniec

16

Międzygórze

13

Maria Śnieżna, Igliczna

10

Lądek-Zdrój

9

Borówkowa Góra

9

Trojan, Karpień k. Lądka-Zdr.

3

Dolnośląski Festiwal Biegów
Górskich

3

Kudowa-Zdrój

3

Nyznerowskie wodospady 250 Bielice, 251 Bielice,
Javornik, 263 Bielice, Raci u doli, 263 i 264 Bielice
Zamek Rychleby, 264 Bielice,
Spotkanie z gospodarzami Gottwaldówki, 261 Bielice,
Zamek Międzylesie 70 Stronie Śl,
Skalisko – tyrolka 61 Bolesławów, 101 Stronie wieś,
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie (48 Stronie Śl.),
Polanica- Zdrój, 212 Bielice, 425 Stronie wieś,
Wambierzyce, 425 Stronie wieś, Duszniki-Zdr., 173 St. Gierałtów,
Kamieniec Ząbkowicki (26 Stara Morawa, 94 Stronie wieś),
Bystrzyca Kłodzka, 243 Stronie wieś, 307 Bolesławów (Muzeum Zapałek),
Kaplica czaszek 307 Bolesławów,
Spływ pontonowy w Bardzie (94 Stronie wieś),
Skalne miasto 31, 33 Goszów, 399 Stronie Śl.,
Wspinaczka k. Lądka-Zdr. , 225 Bielice, Głuszyca, 237 Stronie Śl.,
Międzynarodowy Festiwal Tańca w Lądku-Zdr. (10, Lądek-Zdr.),
Parki i wody zdrojowe (94 Stronie wieś),
Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich (
63 Bolesławów, 135 i 139 Stara Morawa),
Twierdza Srebrna Góra, 298 Goszów, 425 STronie wieś,
Muzeum Zabawek (20 Stronie Śl), Skansen w Kudowie (20 Stronie Śl.)

17. Co powinniśmy zmienić lub poprawić?
Czy jest coś, co się Panu/Pani nie podoba?

18. Jak dotarł/a Pan/Pani do nas?
□ samochodem → Jak często korzysta Pan/Pani z samochodu podczas
swojego pobytu?:
□ często □ tylko, jeśli muszę □ staram się nie korzystać wcale
□ autobusem/busem PKS/BESKID
□ autokarem z grupą zorganizowaną
□ pociągiem do Kłodzka

90%
Korzystam z samochodu: 45% często 33% jeśli muszę 7% wcale

5%
4,3%
0,7%

19. Czy korzystał(a)by Pan/Pani z połączeń busowych pomiędzy
poszczególnymi miejscowościami naszej Gminy, gdyby takie
połączenia zostały uruchomione?

45% - TAK
50% - NIE
5% - BEZ ODPOWIEDZI
Pod tym pytaniem, turyści pozostawili najwięcej
– ponad 50 komentarzy, odnoszących się do słabej komunikacji
pomiędzy miejscowościami gminy lub komunikacji ogólnie
(brak kolei, niewystarczająca ilość połączeń autobusowych, itp.)

19. Czy korzystał(a)by Pan/Pani z połączeń busowych pomiędzy
poszczególnymi miejscowościami naszej Gminy, gdyby takie
połączenia zostały uruchomione?
Niektóre uwagi turystów:
decydowanie tak! (23), zdecydowanie tak, jak jest brzydka pogoda to nie chce się iść i
wtedy można by pojeździć lub wynająć bus żeby napić się piwa (24), potrzebne są
połączenia pomiędzy miejscem wejścia na szlak a miejscem zejścia ze szlaku, łatwiej wtedy
planować wycieczki w góry (30,31,48), połączenia musiałyby być darmowe lub bardzo tanie
(42), busy by się na pewno przydały dla ludzi przyjeżdżających pociągami i autobusami (70),
brak busów uniemożliwia zwiedzanie okolicy i atrakcji (92), uruchomić linię kolejową do
Kłodzka (106), uruchomić stację kolejową (109), korzystałbym, jeśli koszt nie byłby zbyt
wysoki i kursowałyby w miarę często (115), poprawa komunikacji między małymi
miejscowościami Gminy (153), problemem jest brak lokalnych połączeń (167), brak
połączeń to największy mankament nie tylko gminy, ale powiatu (184), tak!!!, kierujący
busem mógłby informować o bieżących atrakcjach i ciekawych miejscach w okolicy, być
"mini przewodnikiem po okolicy" (200), Tak, jeśli można by było przewieźć rower (210),
pewne tak! (221), z klimatyzacją latem (227), koniecznie komunikacja do Bielic (254), takie
busy byłyby bardzo potrzebne! (295), tego brakuje! (266), świetny pomysł - jak w
Zakopanem! (310), są bardzo potrzebne, raz - nie wszyscy mają samochód, dwa - to bardziej
ekologiczne (313), dobrze przemyślany rozkład jazdy połączeń busowych, ponieważ obecny
wyklucza przyjazd turystów bez własnego środka transportu (320), ważne, aby były dobrze
skomunikowane i tanie (322), zimą bym korzystał (433), problemem jest brak połączeń
autobusowych z okresie letnim, co zniechęca do przyjazdu wielu turystów (378), dzisiaj
turysta potrzebuje nie tylko restauracji i noclegów, ale możliwości przemieszczania się!
(442)

20. Jak ocenia Pani atrakcyjność turystyczną naszej okolicy
na tle innych górskich rejonów w Polsce?
□ jest porównywalna □ jest większa □ jest mniejsza
66%
ATRAKCYJNOŚĆ NASZEJ OKOLICA JEST PORÓWNYWALNA
Z INNYMI GÓRSKIMI OBSZARAMI W POLSCE
29%
JESTEŚMY BARDZIEJ ATRAKCJI
5%
JESTEŚMY MNIEJ ATRAKCYJNI

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

95% TAK
5 % NIE
10% WIOSNĄ

53% LATEM

21% JESIENIĄ

24% ZIMĄ

(suma pow. 100%, gdyż niektórzy respondenci wskazali dwie pory roku)

22. Czy poleci Pan/Pani naszą okolicę innym?
□ tak
□ nie

95% TAK
5 % 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 …………………………

63% CISZA, BLISKOŚĆ PRZYRODY, ODERWANIE OD CYWILIZACJI
44% PRZYSTĘPNE CENY
30% BOGATA OFERTA MIEJSC WARTYCH ZWIEDZDNIA
30% MOŻLIWOŚĆ AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU,
PODEJMOWANIA WYZWAŃ, UPRAWIANIA SPORTÓW
20% WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG
(odpowiedzi nie sumują się do 100%, bo respondenci proszeni byli
o wskazanie 2 odpowiedzi, niektórzy wskazali tylko jedną)

Badanie ankietowe przeprowadziły następujące obiekty:
An-mar, Dworek Galosa, Mikołajówka, Apartamenty Zielony Dom
i Finezja Wiedeńska ze Stronia Śląskiego,
Danielówka, Pod Wilczyńcem, Lu-sy Kukułka, Wędrowniczek, Cisówka,
VictorBerg ze Stronia Śląskiego wsi,
Czarna Góra i Puchaczówka z Siennej,
Sądejówka z Kletna,
Jonny’s Apartments i Swojska Chata ze Starego Gierałtowa,
Gościnna Zagroda i Kraina Szeptów z Nowego Gierałtowa,
Dom Gościnny U Majów, Chata Cyborga,
Chatka Trapera, Rudawiec z Bielic,
U Darka, Raj Pstrąga, Ranczo u Jana z Goszowa,
Słoneczne Wzgórze, Folwark, Gościniec pod Czeremchą
ze Starej Morawy,
U Ewy, Apartamenty pod Śnieżnikiem, Anna Tarnawska - pokoje
z Bolesławowa
oraz 1-2 obiekty, których nazw nie oznaczono na ankiecie.
Dziękujemy!

