
Kultura? Biorę udział!

ZAŁĄCZNIK nr 5 do raportu z konsultacji społecznych
- ANKIETA ELEKTRONICZNA I PAPIEROWA

Zachowano pisownię oryginalną.

1. CZY KIEDYKOLWIEK UCZESTNICZYŁEŚ/UCZESTNICZYŁAŚ
W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W MOKSIR?

● TAK: 20
● NIE: 23

Jeśli tak, to w jakiego rodzaju zajęciach prowadzonych w MOKSiR
uczestniczyłeś/uczestniczyłaś w ciągu ostatnich 5 lat?
(udzielono 17 odpowiedzi)

1. Taniec towarzyski, bilard, kręgle, kino

2. Aerobik, bilard, kręgle, kino, imprezy kulturalne, taniec, joga

3. Aerobik, fitness, taniec towarzyski, bilard, kino, kręgle

4. Aerobik, bilard, imprezy artystyczne, wernisaże/wystawy, kręgle,
kino, joga, taniec towarzyski, salsa

5. Seanse filmowe w kinie

6. Stonoga

7. Korzystałem z kina lecz rzadko

8. Siłownia

9. Uczęszczam na siłownię

10. Siłownia

11. zajęcia z rzeźby w ramach U3W, aerobik, zajęcia teatralne
Antykwariat, chór Skoranta

12. kręgle, sala fitness, kino



13. Dni Chojnowa, Stonoga, Pegazik, Rozśpiewane Nutki

14. siłownia, kino, wernisaże, spotkania warsztatowe

15. Koncerty, kino, przedstawienia

16. Zajęcia plastyczne dla dzieci, zajęcia podczas wakacji dla dzieci

17. Ćwiczenia w sali fitness

Jeśli tak, to jak je oceniasz? Jak Twoim zdaniem można by je
usprawnić?
(udzielono 19 odpowiedzi)

1. Bardzo dobrze.
Instruktor tańca, filmy dla ambitnych.
Kręgle: brak kręgli na dużego kciuka

2. Dobrze. Zatrudnić instruktora tańca

3. Zatrudnić instruktora tańca

4. Utrzymać zatrudnienie instruktorów tańca i jogi

5. Oceniam bardzo dobrze, przede wszystkim filmy i bajki dla dzieci.
Nie trzeba jechać do kina do innego miasta.

6. Kino: ocena bardzo dobra;
siłownia: ocena dostateczna (zepsuty sprzęt);
zajęcia teatralne – moje dzieci

7. Były bardzo fajne

8. Oceniam bardzo dobrze. Jedynie można by dopuścić sprzedaż
przekąsek w kinie.

9. Uważam, że fajnie byłoby gdyby sprzęty sportowe zostały
naprawione i regularnie konserwowane i kontrolowane, ponieważ
niektóre są niebezpieczne np. kopiące prądem bieżnie.
Przydałoby się więcej sprzętów typu hantle, ciężary, piłki fitness,
gumy itp.

10. Więcej sprzętu, który jest sprawny, nie kopie prądem i po prostu
działa. Na tą chwile sprzęt jest skromny i szkoda że nie sprawny,
mimo komunikatów, że bieżnie są niebezpieczne brak reakcji.



Więcej sprzętu typu ciężary hantle piłki fitness

11. Oceniam je bardzo dobrze, prowadzone zajęcia przez ludzi
kompetentnych.

12. Na pewno są kwestie, które wymagają poprawy.
Sala fitness: sprzęty powinny być konserwowane/naprawiane.
Brakuje na sali sztangi z obciążeniami, mniejszych hantli. Sala
w weekend jest otwarta dopiero od godziny 15:00, szkoda, że tak
późno.
Na kręgielni nie ma muzyki.
Cały ośrodek jest trochę uśpiony jak na miejsce, które ma służyć
m. in. rekreacji.

13. Nie wiem

14. Bezpłatne tak jak było wcześniej

15. Większa dostępność

16. Na pewno można bardziej reklamować sam MOKSIR jako
budynek - powinna zostać oczyszczona strona moksir z
nieistniejących już inicjatyw (niech to będzie jakieś obszerne
archiwum) natomiast mimo wszystko - strona i fb są wizytówką
domu kultury, który powinien w dużej mierze zwrócić na to
uwagę.
Ps. Wszystkie inicjatywy i możliwości Moksiru są bardzo fajne.
Każdy może znaleźć coś dla SIEBIE wystarczą chęci z dwóch
stron.

17. Zależy kto co lubi, jeśli jest fajny film to idę albo koncert. Dla mnie
jest optymalne.

18. Ocena pozytywna.

19. Ćwiczenia z trenerem dostosowane dla seniorów

Jeśli nie, to dlaczego nigdy nie brałeś/aś udziału w zajęciach
prowadzonych w MOKSiR?
(udzielono 22 odpowiedzi)

1. Nie interesuje mnie

2. Brak odpowiedniej oferty (np. warsztaty garncarskie, joga, pilates,
zajęcia teatralne dla dzieci)



3. Brak czasu

4. Brak czasu

5. Jakoś tak wyszło:)

6. Brak czasu

7. Bo nie mieszkam w Chojnowie

8. Brak atrakcyjnej oferty

9. Bo jestem w przedziale wiekowym 30 - 50 i tam nic nie ma! albo
Jasełka, msze, disco polo, albo góralskie badziewie czy robienie
różańców, czy szopek! Miasto zajmuje się tylko dziećmi i osobami +65

10. mało informacji

11. nie ma nic interesującego

12. Słaba reklama, słaba oferta, mało zachęcająca dla młodych ludzi.
Potrzebny jest powiew świeżości w tym mieście względem wydarzeń
sportowych. Jeśli nie ma żadnej osoby która to „ogarnia” to powinno sie
brac przyklad z innych, sąsiednich miast które względem Chojnowa idą
z duchem czasu.

13. Mało atrakcyjne

14. Nie wiedziałam o nich

15. Ponieważ oferta zajęć jest uboga

16. Nie było dla mnie oferty ani dla dzieci

17. Brak ciekawych ofert ze strony MOKSiR

18. Bo ich brak dla mojej grupy wiekowej

19. Nie było zajęć dla mojej grupy wiekowej

20. Brak odpowiedniej oferty

21. Zbyt mała oferta lub informacja o ofercie, zajęcia tylko dla dzieci
lub emerytów

22. Długo pracuję poza Chojnowem i nie mam czasu, zajęcia również
nie były zbyt dobrze promowane. Jeżeli o czymś się
dowiedziałam, to nie było zgodne z moimi zainteresowaniami.



2. CZY BRAŁEŚ/ BRAŁAŚ UDZIAŁ W WYDARZENIACH KULTURALNYCH/

SPORTOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W CHOJNOWIE?

● TAK: 34

● NIE: 9

Jeśli tak, to jak często w ciągu ostatnich 5 lat brałeś/brałaś udział

w wydarzeniach kulturalnych/sportowych odbywających się

w Chojnowie?

(udzielono 34 odpowiedzi)

● 10 razy lub więcej: 11

● 6-7 razy: 6

● 4-5 razy: 7

● 2-3 razy: 10

Jeśli tak, to w jakiego rodzaju wydarzeniach kulturalnych/

sportowych odbywających się w Chojnowie uczestniczyłeś/

uczestniczyłaś w ciągu ostatnich 5 lat?

(udzielono 31 odpowiedzi)

1. Dni Chojnowa, teatr w kinie

2. Koncerty, mecze, wystawy, filmy

3. Różne: koncerty, zawody, wystawy, filmy

4. Koncerty, wystawy

5. „Dni Chojnowa”, „Noc Muzeów”, „Święto miodu”, Festiwal

tkactwa i rękodzieła, zlot foodtrucków



6. Chojnowskie Dyktando, przedstawienia chojnowskiej grupy

Antykwariat, spektakle teatralne

7. „Dni Chojnowa”

8. Wydarzenia kulturalne – Dni Chojnowa

9. Dni Chojnowa, kino

10. Obejrzenie sztuki teatralnej i filmy

11. Dni Chojnowa, koncerty, konkurs piosenek dla dzieci

12. Dni Chojnowa

13. Dni Chojnowa

14. Dni Chojnowa, koncerty z okazji imienin Marii, koncerty Skoranty

15. dni Chojnowa

16. Spotkania autorskie w MBP

17. Chodzę na siłownię

18. dni chojnowa, food truck

19. Koncerty chóru Skoranta, Noc w Muzeum, wystawy w muzeum,
wieczory autorskie w Bibliotece, i prawie wszystkie imprezy jakie
odbywały się w mieście

20. Stonoga, Rozśpiewane Nutki, Dni Chojnowa, Pegazik

21. Dni Chojnowa, Święto Maryś

22. Wernisaże, festyny, koncerty, jubileusze, projekcje filmów,
spotkania z autorami książek, zawody sportowe np. strażaków,
kolarzy, biegaczy

23. Dni chojnowa

24. Przedstawienia teatralne

25. Dni Chojnowa



26. Dni Chojnowa, WOŚP

27. Koncerty, przedstawienia, kino, wykłady, dni chojnowa, festyny

28. Dni Chojnowa, Jarmark, Koncert w Kościele św. Piotra i Pawła

29. Dni Miasta, imprezy organizowane przez MOKSiR oraz Urząd
Miejski

30. Koncerty i występy artystyczne

31. Kino, dni Chojnowa

Jeśli nie, to dlaczego nigdy nie brałeś/brałaś udziału w wydarzeniach

kulturalnych/sportowych odbywających się w Chojnowie?

(udzielono 6 odpowiedzi)

1. Bo ich nie ma

2. Poza meczami Chojnowianki która niczego nie reprezentuje
takich imprez nie ma!

3. Słaba reklama, słaba oferta, mało zachęcająca dla młodych ludzi.
Potrzebny jest powiew świeżości w tym mieście względem
wydarzeń sportowych. Jeśli nie ma żadnej osoby która to
„ogarnia” to powinno sie brac przyklad z innych, sąsiednich miast
które wzgledem chojnowa idą z duchem czasu.

4. BRAK PROMOCJI

5. Brak czasu, nie były dla mnie interesujące, tych wydarzeń jest
zbyt mało, słabo są promowane.

6. Nie zainteresowały mnie

3. CZY CHCIAŁBYŚ/CHCIAŁABYŚ W PRZYSZŁOŚCI UCZESTNICZYĆ

W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W MOKSIR LUB WYDARZENIACH

KULTURALNYCH/SPORTOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ

W CHOJNOWIE?

● TAK: 41



● NIE: 2

Jeśli tak, to w jakiego rodzaju zajęciach prowadzonych w MOKSiR

lub wydarzeniach kulturalnych/sportowych w Chojnowie

chciałbyś/chciałabyś uczestniczyć? Czy masz jakieś pomysły na

nowy rodzaj zajęć lub działania kulturalne/sportowe?

(udzielono 40 odpowiedzi)

1. Pokaz starych filmów

2. Taniec, aerobik, joga, koncerty

3. Aerobik, taniec towarzyski, joga, koncerty

4. Taniec, joga, warsztaty rękodzieła

5. Zajęcia ruchowe dla osób w średnim wieku, kolonie i półkolonie
dla dzieci i młodzieży

6. Spektakle teatralne, koncerty muzyczne, zajęcia fitness

7. Więcej zajęć dla dzieci i młodzieży

8. Siłownia, kino, przedstawienia przygotowane przez jednostki
podległe (przedszkola, szkoły) organizowane w przeszłości
– „Dzieci rodzicom” (wydarzenie prowadzone przez młodzież ze
szkół podstawowych cieszyły się dużą popularnością i dużym
zaangażowaniem ze strony organizatorów.
Przy współpracy z jednostkami podległymi np. przedszkola,
szkoły:
- organizacja występów, np. w okresie świątecznym – jasełka
- bajka – w wykonaniu szkół średnich dla dzieci w wieku
przedszkolnym (+ żłobek)
Nowym pomysłem może być „Dzień rodziny” organizowany na
terenie „zielonego boiska obok MOKSiR, koce, piknik, itp. przy
współpracy z chojnowskimi lokalami gastronomicznymi.
Bardzo fajnym wydarzeniem były biegi uliczne – biorąc pod
uwagę jak duże zainteresowanie ma ta dyscyplina można
zorganizować bieg „Piastowski” w parku.

9. Zajęcia jogi, zajęcia typu „zdrowy kręgosłup”

10. Zawody sportowe, koncerty



11. Dni Chojnowa

12. Zajęcia teatralne pozaszkolne

13. Aerobik, joga

14. Z przeglądów wokalnych solistów, chórów oraz z kina z szerokim
wyborem seansów. Rozbudowane lub nowe halowe zajęcia
sportowe (np. sporty niewymagające dużej powierzchni – stół do
bilardu, tarcza do rzutek).

15. Zumba, fitness, fitness na trampolinach, joga

16. Zajęcia sportowe, otwarte spotkania autorskie

17. Fitness, zumba

18. Koncerty rockowe, jazzowe, cokolwiek ambitniejszego, jakieś
dobre kabarety! Teatr!

19. koncerty

20. Tak będę uczestniczyła w tych, które na stałe zapisały się
w kalendarzu imprez, pomysłów na nowe jest sporo: koncerty
w Parku im. J. Piłsudskiego, teatry uliczne w ramach Dni
Chojnowa, rodzinne spotkania muzyczne, kino letnie.

21. MOKSiR mógłby zmodernizować siłownię i podjąć współpracę
z trenerem fitness, który nadzorowałby salę i udzielał konsultacji

22. w dotychczasowych plus wymiana ciuchów używanych

23. Wydarzenia kulturowe np. większa ilość koncertów i imprez
organizowanych w naszym mieście.

24. Aerobik

25. Joga, ćwiczenia dla dorosłych

26. Otwarte zawody biegowe, miasto powinno organizować swoje
wlasne na terenie miasta czy parków. Do tej pory jedynie
zewnętrzni organizatorzy wykorzystali Chojnów, żeby coś tu
zorganizować, co jest największym paradoksem patrząc na to, że
to osoby z zewnątrz. Miasto na własnym podwórku nie potrafi nic
zorganizować?
Przecież można je sygnować i nawiązać ściśle do naszego miasta



Chojnowa i stworzyć np. bieg tkacza. Wystarczy zerknąć na inne
miasta: Złotoryja, Bolesławiec, Legnica, Polkowice. Takich imprez
wokół jest MASA, każdy coś ma. Jedynie Chojnów zasnął w 2008
roku - szkoda, zmarnowany potencjał.

27. Wszystkie, które obecnie działają są ok.
Każda inicjatywa wiąże ludzi, którzy są odpowiedzialni za
uczestnictwo... np. uczęszczając na chór poświęcam 2 godziny
tygodniowo na śpiew.
Obecna oferta jest dla mnie optymalna.
Chojnów ma wiele miejsc, z których korzysta się swobodnie:
kręgielnia, kino, kilka siłowni terenowych, stadion, basen, parki,
przyjazne ogrody zabaw dla dzieci plus działalność wielu osób,
które tworzą stowarzyszenia np. przyjaciół trójki, imelda,
przyjaciół miast partnerskich, grupy nieformalne jak biegacze ...
Mając tydzień pracy i dodatkowo dzieci i np. uczęszczając na 1
lub 2 wybrane inicjatywy społeczne w ciągu tygodnia to jest
naprawdę ok. Chyba, że ktoś szuka czegoś we Wrocławiu
i Poznaniu oczekując, że znajdzie identyczne w Chojnowie - to
już jedynie problem światopoglądu.

28. Zajęcia z rękodzieła dla kobiet, szydełkowanie, robienie na
drutach, haftowanie. Zajęcia sportowe dla seniorów -
gimnastyka.

29. Kulturalne - przedstawienie teatralne, koncerty; warsztaty dla
dzieci - artystyczne, naukowe

30. Zajęcia taneczne, plastyczne, językowe, sensoplastyczne,
sportowe

31. Półkolonie dla dzieci letnie, zimowe, seanse kinowe,
przedstawienie dla dzieci, aerobik, lekcje tańca dla dorosłych

32. Aerobik

33. Joga, ćwiczenia dla dorosłych, oferta dla młodzieży

34. Chciałabym żeby otworzyli np. kursy gotowania pieczenia,
kulinarne pomysły; chętnie bym się czegoś nowego nauczyła,
poznać inne kuchnie świata, mieć możliwość warsztatów,
zdrowo jeść i odżywiać się

35. Warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, joga



36. Zajęcia plastyczne dla dzieci, joga dla dorosłych, zajęcia związane
z tkactwem

37. Kółko muzyczne, Koło Gospodyń Miejskich

38. Aerobik, ćwiczenia relaksacyjne, masaże, półkolonie dla dzieci
szkolnych, zajęcia sportowe dla dzieci, za wyjątkiem piłki nożnej

39. Koncerty rockowe, gotyk metal

40. Ćwiczenia rehabilitacyjne dla seniorów, festyn z okazji dnia
sportu może wspólnie z Chojnowianką z tematyką
prozdrowotną, może fajny międzynarodowy dzień roweru chyba
w czerwcu.

Jaką kwotę jesteś w stanie przeznaczyć miesięcznie na udział

w wydarzeniach/działaniach kulturalnych i sportowych?

(udzielono 41 odpowiedzi)

● 50 – 100 zł: 27

● 10 - 40 zł: 10

● 100 zł i więcej: 4

W jakich dniach i godzinach powinny odbywać się

zajęcia/wydarzenia kulturalno-sportowe?

(udzielono 41 odpowiedzi)

1. Popołudniowych (po 18:00)

2. 16:00-22:00

3. Cały dzień

4. 16:00-22:00

5. Weekendy, godziny popołudniowe



6. Weekendy, 17-21

7. W weekendy

8. Pn. – pt. 18:00-20:00

9. Pon. – piątek ok. 19:00

10. W godzinach popołudniowych, w weekend

11. 16:00-24:00

12. 15:00

13. W tygodniu, 17:00-18:00

14. Pn. – pt. od g. 16:00 do g. 23:00;

Sb. od g. 10:00 do g. 23:00;

Nd. w miarę zapotrzebowania

15. W weekendy w godzinach popołudniowych lub w tygodniu po
godzinie 17

16. popołudniami

17. Popołudniami po 16

18. Po południu

19. Popołudniowych, a najlepiej piątek lub sobota.

20. weekend

21. Dla seniorów mogą być godziny przedpołudniowe, dla reszty
mieszkańców o różnej porze w zależności od rodzaju imprezy

22. To zależy jakie. Siłownia mogłaby być otwarta do 22.
A w weekendy sala powinna być szybciej dostępna niż o 15.

23. popołudniowych

24. 17-20

25. 18



26. Po 18:00

27. Dni wolne od pracy, godzina 12-18

28. Wszystko zależy od wydarzenia. Rzeczy związane z kulturą
wieczorem np. koncerty, ale w weekend każda godzina jest ok.

29. Porannych i wieczornych

30. 17-20

31. Popołudniowych

32. Półkolonie w godzinach pracy rodziców dzieci, pozostałe po
południu od 17.00 i w weekendy

33. RANO LUB WIECZOREM

34. Po godzinie 17:00

35. Po południu

36. po godz. 16

37. po godzinie 16

38. Po południu

39. W weekendy, w tygodniu: dzieci po 16, dla dorosłych po 18

40. Sobota, godziny wieczorne w sobotę

41. Dla seniorów ćwiczenia przed południem

Co jest dla Ciebie atrakcyjniejsze: wydarzenia z udziałem sławnych

artystów czy też mniej znanych, ale prezentujących wysoki poziom

artystyczny? Dlaczego?

(udzielono 33 odpowiedzi)

1. Teatr chojnowski

2. Mniej znanych – poznać ich osobiście

3. Mniej znanych, ponieważ chciałabym poznać ich osobiście



4. Mniej znanych, ale prezentujących wysoki poziom artystyczny:
warto dawać szansę rozwijającym się, wschodzącym na rynek.

5. Mniej znanych, ale reprezentujących wysoki poziom. W cenie
występu sławnego artysty można zorganizować kilka np.
cyklicznych

6. Sławni artyści: mają duży dorobek artystyczny, budzą
zainteresowanie.

7. Nie musi być sławny, ważne, co prezentuje i w jaki sposób.

8. Mniej znanych, ale prezentujących wysoki poziom artystyczny:
- Nie zawsze sławni artyści są lepsi od tych „mniej sławnych”,
a wolałabym zapłacić „tańszy bilet” i częściej skorzystać.
- Szybciej zbiorę chętnych znajomych, gdy cena będzie niższa.

9. Sławni artyści

10. I jedno i drugie

11. Wysoki poziom artystyczny: nie lubię disco polo.

12. Mniej znanych – wysoki poziom

13. Raz w roku sławni artyści wystarczą. Generalnie wolałbym
miejsce, gdzie mogą prezentować się mniej znani, a nawet
początkujący artyści, ponieważ integrowałoby to społeczność
pochodzącą z Chojnowa i okolic, gdzie aż tak wielu sławnych
artystów nie ma.

14. Teatr

15. Pół na pół. Znana marka artysty jest ważna tak samo jak jego
poziom

16. Nie muszą być znani, ale też podziękuję Karolinie Serkies która
coś mamrocze pod nosem.

17. Raczej wysoki poziom artystyczny. Wydarzenie takie jest dla
mnie wielkim przeżyciem.

18. Cenie każdy rodzaj sztuki

19. Mniej znani, ale prezentujący wysoki poziom artystyczny,
ponieważ muzyka i poziom artystów jest najważniejszy.



W Chojnowie mógłby wystąpić zespół muzyczny Shanguy
prezentujący naprawdę wysoki poziom artystyczny.

20. wydarzenia z udziałem mniej znanych, ale prezentujących wysoki
poziom artystyczny. Lepiej zjeść kawałek tortu ze smakiem niż
napchać się do syta [...]

21. artystów na czasie, bez kiczu

22. Znany z tv nie oznacza lepszy. Myślę, że pytanie jest źle
sformułowane. Poziom artystyczny jest różny. Każdy może czuć
się artystą. Każde wydarzenie, na które decyduję się pójść - mnie
osobiście zwyczajnie - ciekawi, niezależnie czy śpiewa Edyta
Górniak czy uczennica szkoły podstawowej.

23. Mniej znanych - nie ma potrzeby wydawania pieniędzy

24. Najważniejszy jest wysoki poziom artystyczny, ciekawe
przedstawienie, przesłanie; komedia z humorem na wysokim
poziomie. Sława i rozpoznawalność artystów nie są niezbędne.

25. Może być równowaga, trochę sławnych i trochę lokalnych
artystów

26. Z UDZIAŁEM SŁAWNYCH OSÓB

27. Bez znaczenia, ważne że będzie to w mojej estetyce

28. Tych mniej znanych, ale prezentujących wysoki poziom
artystyczny

29. Obie formy są atrakcyjne

30. Sławnych artystów, ponieważ wiem czego się spodziewać po ich
występie natomiast artysta "no name" jest niespodzianką.
Odbiorcy lubią to, co jest znane i lubiane.

31. Tych drugich [mniej znanych, ale prezentujących wysoki poziom
artystyczny]

32. Uważam, że oba rozwiązania są wartościowe

33. Znanych



4. WYDARZENIE O JAKIM CHARAKTERZE I JAKIEJ TEMATYCE

POWINNO TWOIM ZDANIEM PROMOWAĆ CHOJNÓW POZA

GRANICAMI MIASTA?

(udzielono 28 odpowiedzi)

1. Historyczno-kulturalnej

2. Tkactwo i związane z nim atrybuty

3. Dni Chojnowa

4. Baszta Tkaczy

5. Konkurs rękodzieła w ramach Dni Chojnowa

6. Dni Chojnowa

7. Chojnów jako miasto Tkacza. Takim wydarzeniem mógłby być
Festiwal włókiennictwa i stworzenie przy tej okazji promocyjnych
wyrobów jako „marki Chojnowa” z tematyką tkactwa i
rękodzielnictwa. Chodzi o wyrobienie skojarzenia Chojnowa z tą
tematyką, co zwiększałoby jego rozpoznawalność.

8. Rekonstrukcja bitwy husyckiej

9. Miasto ma bogatą tradycję ZHP, klubów sportowych a dziś ks. [...]
i przebierańcy w mundurach, żal!

10. Wszystko, co wiąże się z kulturą lokalną.

11. Mógłby to być np. jarmark tkaczy.
Stoiska z rękodziełem i wyjątkowymi regionalnymi przysmakami
i trunkami. Może spektakl historyczny dotyczący Chojnowskich
tkaczy oraz występy zespołów. Warsztaty tkackie dla dzieci, jakieś
interaktywne zabawy. Może jakaś wystawa plenerowa. Na koniec
pokaz sztucznych ogni :D
Takie wydarzenie musiałoby być dobrze przygotowane i spójne
wizualnie, np. w stylu starego miasta, żeby przyciągnąć kogoś
z zewnątrz :)

12. tkactwo

13. moim zdaniem to pracownicy Moksiru powinni odpowiedzieć na



to pytanie a w przypadku gdyby nie potrafili należało by ich
wymienić na innych

14. Nic Chojnowa nie wypromuje. To dziura

15. Coroczny wiosenny „Bieg Tkacza”

16. Można by zorganizować festiwal polsko - niemiecki / francuski
/ czeski czyli: gości z miast partnerskich przywitać
ogólnomiejskim festiwalem - jak chojnowianie postrzegają
francuzów itd. wraz z ukazaniem polskiej kultury. Na Rynku
- postawić scenę - niech śpiewają zespoły, dzieci, kramy
z jedzeniem polskim, dzieci uczące się języków obcych powinny
w praktyce się ich uczyć, co za tym idzie... wykorzystać wszelką
kreatywność w gościnności.

17. Związane z tkactwem czy związane z produkcja papieru

18. Przedstawienia teatralne, koncerty

19. Nie wiem

20. Z dawnymi mieszkańcami Chojnowa, ale także innej
narodowości.

21. Związane z tkactwem i sukiennictwem

22. Festyny, żeby przyciągały ludzi jak jarmark, wystawiać swoje
rzeczy żeby też uczyli innych

23. Promocja powinna być związana z tradycjami tkackimi miasta

24. związane z tkactwem

25. Dnia Tkactwa i Rękodzielnictwa

26. Różnego rodzaju turnieje sportowe dla dzieci i dorosłych np.
o wstęgę tkacza, Festiwal muzyczny lub festiwal piwa (był słynny
browar), festiwal kabaretowy, organizację dnia dziecka, majówki
itp.

27. Zespoły muzyczne, artystów chojnowskich

28. Festiwal piosenki harcerskiej i o tematyce ekologicznej w parku
śródmiejskim
Międzynarodowy dzień roweru . Dawniej przez nasze miasto



wielokrotnie jechał wyścig pokoju. Mieliśmy okazję podziwiać
Szurkowskiego, Szozdę

5. W JAKI SPOSÓB POWINNIŚMY INFORMOWAĆ CIĘ

O PLANOWANYCH WYDARZENIACH I ZAJĘCIACH W RAMACH

AKTUALNEJ OFERTY KULTURALNO-SPORTOWEJ?

(udzielono 39 odpowiedzi)

1. Facebook MOKSiR-u

2. Ogólnie dostępnych.

3. Ogólnie dostępnych.

4. Ogólnie dostępnych

5. Internet, powiadamianie SMS, plakaty w ogólnodostępnych

miejscach.

6. Mobilnie – sms-owy system powiadamiania, strona internetowa,

plakaty

7. W internecie, poprzez stronę internetową

8. Strona internetowa, plakaty

9. Poprzez FB / media społecznościowe

10. Facebook

11. Na stronach chojnow.pl, e-legnickie.pl

12. … [Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej] mi powie.

13. Na stronie lub w gazecie Chojnowa

14. Facebook, strona internetowa, instagram



15. Strona internetowa, plakaty, ogłoszenia w gazecie, ulotki

16. Internet

17. Plakaty informacyjne, informacje w mediach społecznościowych

18. internet, social media

19. Media społecznościowe i tradycyjnie plakaty na mieście.

20. telefonicznie

21. FB, plakaty w mieście

22. na stronach oficjalnych lub w mediach społecznościowych

23. Przez stronę internetową.

24. media społecznościowe

25. Wszelaki

26. internet, facebook, plakaty w mieście

27. strony internetowe, facebook, instagram, aplikacja, plakat
- w zupełności wystarczą. Kwestia chęci, czy ktoś chce czytać.

28. Droga elektroniczna

29. W mediach społecznościowych, na stronach internetowych
miasta, na plakatach

30. Facebook, plakaty

31. Plakat i Facebook

32. INTERNET, SZKOŁY, RADIA, LOKALNE TELEWIZJE. NAWET
ZAKŁADY PRACY.

33. strony internetowe miasta

34. Na telefon, aplikacja np. Blisko, którą posiadam.
Mogłyby być tablice w mieście.
Plakaty, gazeta Chojnowska,

35. Facebook, aplikacja Blisko



36. plakaty, droga elektroniczna, aplikacja telefoniczna

37. Portale internetowe, gazeta Chojnowska, plakaty

38. Plakaty na mieście, na portalach internetowych, w gazetach
i dużo wcześniej przed wydarzeniem.

39. Plakaty, Internet

6. PONIŻEJ MOŻESZ WPISAĆ DODATKOWE OPINIE, KTÓRE WEDŁUG

CIEBIE MAJĄ ZNACZENIE PRZY PLANOWANIU OFERTY

KULTURALNO-SPORTOWEJ.

(udzielono 21 odpowiedzi)

1. Wykwalifikowana kadra / instruktorzy

2. Głównym problemem jest: brak odpowiedniego sprzętu na
siłowni, za mało sprzętu, sprzęt, który jest popsuty.
Mimo że problemy są zgłaszane nikt nie reaguje.
Myślę że gdyby było więcej sprzętu byłoby też więcej osób
chętnych.

3. atrakcyjność dla różnych grup odbiorców. Np. oferta muzyczna
Dni Chojnowa każdego roku wygląda niemal identycznie.
Różnorodność

4. Powinien być naprawiony sprzęt na siłowni, nowy sprzęt,
konserwacja sprzętu

5. W mieście jest zapotrzebowania na coś więcej niż piłka nożna na
którą idą ogromne pieniądze.

6. nie mam

7. mniej mszy świętych, świeckie państwo

8. Dostępność dla wszystkich, niska cena

9. Można tworzyć sondy na facebooku dla mieszkańców miasta,
aby wyrażali swoje opinie lub głosowali nad nowymi pomysłami.
Szybkie i docierające do wielu osób. Możliwość szybkiej opinii.
Metoda trafiająca do młodych ludzi ze wzgledu na swoja



dostępność

10. Myślę, że wrogiem wszelkich inicjatyw jest ich krytyka. Najwięcej
do powiedzenia mają ci, którzy nie uczestniczą w 98% wydarzeń.
Są krytycy kościoła, którzy obelżywie traktują koncerty
w kościołach - moje pytanie brzmi dlaczego? odpowiedź jest
tylko jedna - bo to kościół. i tylko taki jest argument. Nie patrząc
na nagłośnienie, możliwość siedzenia, zasłuchania się, ochrony
przed deszczem... jest bardzo dużo plusów takich koncertów,
ponieważ moksir nie pomieści tyle ludzi ile może wejść do
kościoła. Krytyka naszych świątyń jest zupełnie pozbawiona
dobrych argumentów, poza jednym - wiadomym.
W 2021 roku miasto zorganizowało imprezę Miodowe Lato
z wykładami dot. miodu - bardzo ciekawe i interesujące,
tymczasem mało kto chciał słuchać przyjezdnych naukowców.
Chojnów to małe miasto, niektórzy są przyzwyczajeni, żeby brać,
dając od siebie jedynie krytykę. Nie pasuje basen bo trzeba
kupić bilet, nie pasuje bieżnia bo ktoś nie biega, nie pasuje
koncert bo disco polo, a jak jest ktoś niszowy to w moksir jest
raptem 20 osób (bez pandemii) także ciężko dogodzić każdemu.
Zdecydowanie najlepszą grupą są seniorzy, którzy chętnie
uczestniczą w życiu miasta oraz dzieci prowadzeni przez szkoły
do inicjatyw. Najgorszą grupą jest grupa: 20, 30 plus. Nie kojarzę
zbyt wielu osób, które udzielają się w jakiś stowarzyszeniach (no
chyba, że z pracy nauczyciele) czy innych formach uczestnictwa
np. wykładu jakiegoś pisarza czy poety.
Z całym szacunkiem ale jeśli chodzi o budżet jeśli ktoś oczekuje,
że z podatków da się zaprosić każdą gwiazdę do Chojnowa, to
chyba mu się miasta pomyliły.
Szanuję inicjatywy urzędu, biblioteki, moksiru, muzeum oraz
innych instytucji - dla mnie są w porządku.
Czekam aż skończy się okres zachorowań. I ludzie odetchną,
wracając do kultury....

11. Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze wszystkich grup wiekowych
i będące dla nich atrakcyjne na czasie i które trwają cyklicznie
a nie jednorazowo

12. Poszerzenie oferty o zajęcia sportowe dla dzieci - edukacja
poprzez sport, np. z wykorzystaniem Eduball

13. Uboga oferta dla dzieci, wszystkie zajęcia w mieście są prywatne
a i tak jest tego mało. Dom kultury leży i kwiczy pod tym
względem.



14. Bardzo ważne są zajęcia dla dzieci i młodzieży, ruchowe,
plastyczne, muzyczne, więcej seansów filmowych w czasie ferii
i wakacji

15. Pytać się mieszkańców jakie mają pomysły, życzenia: młodzieży,
dzieci, starszych osób

16. Dostępne dla wszystkich mieszkańców, bez względu na
zasobność portfela, msze, nie patriotyczne, nie [...].

17. Chciałabym żeby były ogólnodostępne wycieczki (czyli osoby
z miasta jadą wspólnie na wycieczkę jednodniową), żeby częściej
były organizowane. Mam świadomość że to nie jest łatwe ale
marzyć można, myślę że to fajna atrakcja zwłaszcza dla
emerytów. Mogłoby powstać takie stowarzyszenie od organizacji
wycieczek:)

18. W kinie można byłoby robić tematyczne maratony filmowe albo
dla dzieci przed seansami można organizować animacje postaci
bajkowych nawiązujących do tematu wyświetlanej bajki

19. Zbyt dużą ilość pytań otwartych zniechęca do dalszego
wypełniania tej ankiety!

20. Warto żeby były częściej realizowane pomysły mieszkańców.
Warto ich włączać do tworzenia wydarzeń kulturalnych.

21. Wieża Tkaczy musi być otwarta w każdą niedzielę


