Badania własne ankietowe
„Gmina Łagów Rewitalizacja”
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Wstęp
Ankieta została przygotowana w celu poznania opinii na temat problemów
społecznych, środowiskowych i przestrzenno-funkcjonalnych w gminie Łagów w
województwie lubuskim w miejscowościach: Żelechów, Sieniawa, Niedźwiedź, Łagów i
Stok. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi sporządzono ocenę sytuacji m.in. opinii na
temat przeprowadzenia rewitalizacji ww. miejscowości ze względu na występowanie
szczególnie wysokiego bezrobocia, wysokiego ubóstwa, wysokiej przestępczości,
niskiego poziomu wykształcenia mieszkańców, zagrożenia dla środowiska, zdrowia i
życia człowieka oraz pytania mające na celu poznanie potrzeb rewitalizacyjnych w
gminie Łagów i obszarów wymagających rewitalizacji.
W celu przeprowadzenia badania i zebrania niezbędnych pod względem ilościowym
danych do analizy udostępniono interaktywną ankietę zamieszczoną na stronie
internetowej

Formularzy

Google.

Promocja

trwała

w

listopadzie.

Kampania

prowadzona drogą internetową była targetowana na osoby pełnoletnie zarówno
kobiety, jak i mężczyzn. Ankieta miała charakter anonimowy, składała się z 16 pytań
zarówno otwartych (11), jak i zamkniętych (5).
Dodatkowo podczas spotkania warsztatowego skierowanego do mieszkańców gminy
Łagów w dn. 23 listopada 2016 r., uczestnicy mieli możliwość wypełnienia ankiety w
wersji papierowej, zawierającej taki sam zestaw pytań.
Wyniki z obu ankiet zostały przedstawione poniżej.
W badaniu online wzięło udział w sumie 11 badanych (6 mężczyzn i 5 kobiet), zaś
podczas warsztatów 4 badanych (1 mężczyzna i 3 kobiety).
Przed przystąpieniem do analizy baza danych została sprawdzona pod względem
logiczności i kompletności odpowiedzi. Z bazy wszystkich ankiet wypełnianych online
nie odrzucono żadnej z uwagi na błędy ankietowanych wynikłe z niezrozumienia pytań,
bądź dość duże braki w wypełnionej ankiecie. Z ankiet wypełnionych podczas
warsztatów nie odrzucono ani jednej. Część ankiet, które miały niewielkie braki
(wynikające z nieudzielenia odpowiedzi na niektóre pytania) pozostawiono do analiz.

W takim przypadku jest to zaznaczone przy analizie konkretnego pytania. Wykresy
kolumnowe przedstawiają szczegółowy rozkład odpowiedzi badanej grupy na pytania
badawcze. Do obliczeń zależności, testów statystycznych i wykresów brano pod uwagę
wyłącznie ankietowanych, których dane pytania dotyczyły oraz tylko tych, którzy
udzielili odpowiedzi na obydwa pytania korelacyjne.
W badaniu zostały użyte następujące statystyki:
1)

Forma graficzna zaprezentowania danych – wykresy kołowe, kolumnowe,

słupkowe.
2)

W analizie wykorzystano testy nieparametryczne będące najodpowiedniejsze z

uwagi na jakościowy charakter badanych zmiennych.

Wyniki z badania bezpośredniego.
W poniższej części przedstawiono wyniki z badania przeprowadzonego podczas
warsztatów zebrane w dn. 23 listopada 2016 r.

Płeć respondentów.
Wykres 1:Płeć respondentów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W badaniu wzięło udział 4 respondentów. 75% stanowiły kobiety (3 badanych), a 25%
mężczyźni (1 badany).

Zamieszkanie.
Z analizy danych wynika, iż wszyscy ankietowani są mieszkańcami gminy Łagów oraz
mają tam meldunek.

Wiek respondentów.
Wykres 2:Wiek respondentów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wśród badanych największy odsetek stanowili ankietowani w przedziale wieku 56-65
lat - 50 %. W przedziałach wiekowych 66-75 lat oraz 36-45 lat, w każdym z ww.
przedziałów po 25% badanych. Z pozostałych przedziałów wiekowych nikt nie wziął
udziału w badaniu.

Wykształcenie respondentów.
Wykres 3:Wykształcenie respondentów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

50% ankietowanych deklaruje posiadanie wykształcenia wyższego oraz 50%
ankietowanych odpowiedziało, że ma wykształcenie średnie.

Wykonywany zawód.
Jeden respondent jest managerem/przedsiębiorcą w gminie Łagów. Pozostali
ankietowani nie wybrali żadnej z możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, co
uniemożliwia przedstawienie danych dotyczących wykonywanej przez nich pracy.

Zaangażowanie w życie społeczne.
Wykres 4: Zaangażowane w organizacje pozarządowe.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Ankietowani udzielili również odpowiedzi na pytanie dotyczące ich zaangażowania w
życie społeczne jako działacze organizacji pozarządowych. 75% ankietowanych (3
badanych) deklaruje, iż są działaczami organizacji pozarządowej, natomiast 25%
ankietowanych (1 badany) twierdzi, że nie jest działaczem NGO.

Potrzeba rewitalizacji.
W kolejnym pytaniu badani zostali poproszeni o wskazanie miejscowości, sołectwa lub
dzielnicy na terenie gminy Łagów, gdzie występuje największe zapotrzebowanie na
rewitalizację ze względu na występowanie szczególnie wysokiego bezrobocia.
Ponieważ były to pytania otwarte, respondenci mogli dokonać swobodnej odpowiedzi.
Jeśli ankietowani wskazali więcej niż jedną miejscowość, sołectwo lub dzielnicę,
wszystkie odpowiedzi brane były pod uwagę przy dalszej analizie.

Wykres 5:Potrzeba rewitalizacji. Bezrobocie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Zdaniem ankietowanych ze względu na występowanie szczególnie wysokiego
bezrobocia rewitalizacji wymagają miejscowości: Żelechów (2 głosy) i Łagów (2 głosy)
- po 33,3% ankietowanych wskazało taką odpowiedź. Po 1 głosie (po 16,7%
ankietowanych) twierdzi, że rewitalizacja jest niezbędna w miejscowości Sieniawa oraz
Niedźwiedź.

Wykres 6:Potrzeba rewitalizacji. Ubóstwo.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Największą grupę 40% odpowiedzi (2 głosy) na temat zapotrzebowania na
rewitalizację stanowią głosy oddane na Żelechów. Po 20% odpowiedzi (po 1 głosie)
otrzymały miejscowości: Niedźwiedź oraz Łagów. Wśród respondentów 1 odpowiedzią
było: „nie wiem”.
Wykres 7:Potrzeba rewitalizacji. Przestępczość.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

66,7% ankietowanych (2 respondentów) twierdzi, że działania rewitalizacyjne są
niezbędne w Łagowie 33,3% ankietowanych (1 respondent) nie wie, gdzie istnieje
potrzeba przeprowadzenia rewitalizacji ze względu na występowanie szczególnie
wysokiej przestępczości. Jeden respondent nie udzielił mierzalnej odpowiedzi, dlatego
też w tym pytaniu nie był brany pod uwagę.
Wykres 8: Potrzeba rewitalizacji. Wykształcenie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Po 33,3% ankietowanych (po 1 głosie) stwierdziło, że Niedźwiedź oraz Żelechów
najbardziej wymagają rewitalizacji ze względu na występowanie szczególnie niskiego
poziomu wykształcenia mieszkańców. 33,3% (1 głos) nie wie, gdzie działania
rewitalizacyjne

są

potrzebne,

by

podnieść wskaźnik

poziomu

mieszkańców. Jeden ankietowany nie udzielił odpowiedzi na to pytanie.

wykształcenia

Wykres 9: Potrzeba rewitalizacji. Zagrożenie dla środowiska.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Na pytanie: „Która z miejscowości, sołectwo lub dzielnica na terenie Gminy Łagów
najbardziej wymaga wg Pani/Pana REWITALIZACJI ze względu na występowanie
szczególnego

zagrożenia

dla

środowiska

(przekroczenia

standardów

jakości

środowiska, występowanie odpadów, pyłów, związków chemicznych zagrażających
środowisku)?”. Największa grupa 2 ankietowanych wybrało Łagów, natomiast jeden
ankietowany wymienił zarówno Poźrzadło, jak i Sieniawę. Jeden ankietowany nie wie,
w której miejscowości, sołectwie lub dzielnicy takie działania są potrzebne.

Wykres 10: Potrzeba rewitalizacji. Zagrożenie dla życia i zdrowia.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Potrzebę przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych zauważyli ankietowani, którzy
oddali 2 głosy na miejscowość Poźrzadło. Po 1 głosie oddano na Sieniawę i Łagów.
Jeden ankietowany nie wie, gdzie występuje szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia
człowieka (przekroczenia standardów jakości środowiska, występowanie odpadów,
pyłów, związków chemicznych, koncentracja ruchu samochodów osobowych i
ciężarowych, zagrażających zdrowiu i życiu człowieka).

Wykres 11: Potrzeba przeprowadzenia rewitalizacji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Respondentom zadano pytanie: „Jak ocenia Pani/Pan potrzebę rewitalizacji w
sołectwach uznanych za najbardziej zdegradowane w gminie Łagów? Przy nazwie
sołectwa proszę wybrać ocenę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „absolutnie niepotrzebna",
a 5 oznacza „absolutnie potrzebna" przy czym każda z ocen może być przyznana TYLKO
JEDEN RAZ”. Z uwagi na nieliczną grupę ankietowanych (4 respondentów), wśród
której 3 badanych w sposób niezgodny z instrukcją przyporządkowali ocenę punktową,
wykres ma charakter stricte podglądowy. Ze statystycznego punktu widzenia nie może
stanowić podstawy materiału do dalszej analizy liczbowej. Niemniej jednak powyższy
wykres może stanowić podstawę do własnej interpretacji czytelnika oraz pokazania
pewnych trendów zapotrzebowania na działania rewitalizacyjne w sołectwach
uznanych za najbardziej zdegradowane w gminie Łagów.

Ankietowani ustosunkowali się również na tematy dotyczące działań rewitalizacyjnych,
które są według nich konieczne w sołectwach: Żelechów, Sieniawa, Niedźwiedź, Łagów
oraz Stok. Poniżej przedstawiono odpowiedzi respondentów, które z największą
częstotliwością udzielali badani dotyczące sołectw:
•

•

•

•

Żelechów:
o

kanalizacja;

o

drogi;

o

chodniki;

o

wodociągi;

o

likwidacja ubóstwa.

Sieniawa:
o

drogi;

o

woda;

o

chodniki;

o

sieć wodociągowa;

o

publiczne sanitariaty (obok cmentarza).

Niedźwiedź:
o

drogi;

o

kanalizacja;

o

chodniki.

Łagów:
o

drogi;

o

chodniki;

o

parkingi;

o

plaża gminna;

o

toalety;

o

centrum Łagowa (Zamek, podzamcze);

o

starówka;

o

dom opieki dla seniorów;

o

zadaszenie amfiteatru;

o
•

dom kultury (kino).

Stok:
o

kanalizacja;

o

chodniki;

o

woda.

Wyniki z badania online.
W poniższej części przedstawiono wyniki z ankiety umieszczonej na formularzu online,
dostępnego dla wszystkich zainteresowanych problemem rewitalizacji w gminie Łagów.
Wszelkie założenia cytowane we wstępie dotyczące badania grupy docelowej oraz
metod badawczych pozostają niezmienne.

Płeć respondentów.
Wykres 12: Płeć respondentów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W badaniu wzięło udział 11 respondentów. 45,5% stanowiły kobiety (5 badanych), a
54,5% mężczyźni (6 badanych).

Zamieszkanie.
Z analizy danych wynika, iż 72,7% respondentów (8 ankietowanych) są mieszkańcami
gminy Łagów, natomiast 27,3% respondentów zamieszkuje inne miejscowości.
54,5% badanych deklaruje posiadanie zameldowania w gminie Łagów, a 45,5%
badanych jest zameldowanych w innych gminach.

Wiek respondentów.
Wykres 13: Wiek respondentów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wśród badanych największy odsetek stanowili ankietowani w przedziale wieku 36-45
lat - 27,3%. W przedziałach wiekowych 18-25 lat, 26-35 lat oraz 56-65 lat, w każdym
z ww. przedziałów po 18,2% badanych. Najmniej po 9,1% badanych stanowili
ankietowani z przedziałów: 46-55 lat oraz 56-65 lat. Z pozostałych przedziałów
wiekowych nikt nie wziął udziału w badaniu.

Wykształcenie respondentów.
Wykres 14: Wykształcenie respondentów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Zdecydowana większość (72,7%) ankietowanych deklaruje posiadanie wykształcenia
wyższego, a pozostali (27,3%) wykształcenie średnie.

Wykonywany zawód.
Dwóch

respondentów

to

pracownicy

administracji

publicznej,

dwóch

jest

przedsiębiorcami w gminie Łagów. Żaden z respondentów nie deklaruje, iż są
działaczami organizacji pozarządowych.

Turyści.
Spośród ankietowanych trzech deklaruje, iż są turystami odwiedzającymi gminę
Łagów.

Rewitalizacja.
W kolejnym pytaniu badani zostali poproszeni o wskazanie miejscowości, sołectwa lub
dzielnicy na terenie gminy Łagów, gdzie występuje największe zapotrzebowanie na
rewitalizację ze względu na występowanie szczególnie wysokiego bezrobocia.
Ponieważ były to pytania otwarte, respondenci mogli dokonać swobodnej odpowiedzi.
Jeśli ankietowani wskazali więcej niż jedną miejscowość, sołectwo lub dzielnicę,
wszystkie odpowiedzi brane były pod uwagę przy dalszej analizie.
Wykres 15: Potrzeba rewitalizacji. Bezrobocie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Zdaniem ankietowanych ze względu na występowanie szczególnie wysokiego
bezrobocia rewitalizacji wymaga przede wszystkim Sieniawa - 7 oddanych głosów.
Następnie z wynikiem 2 głosów - Łagów oraz Żelechów. Po jednym głosie uzyskały
pozostałe miejscowości, czyli Stok, Jemiołów oraz Niedźwiedź.

Wykres 16: Potrzeba rewitalizacji. Ubóstwo.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Największe zapotrzebowanie na rewitalizację ze względu na występowanie szczególnie
wysokiego ubóstwa zdaniem 3 ankietowanych występuje w Żelechowie. Po dwa głosy
otrzymały miejscowości: Niedźwiedź, Sieniawa oraz Toporów, natomiast po jednym:
Jemiołów i Łagów.

Wykres 17: Potrzeba rewitalizacji. Przestępczość.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Większość ankietowanych (6 oddanych głosów) twierdzi, że potrzeba rewitalizacji ze
względu na występowanie szczególnie wysokiej przestępczości są niezbędne w
Łagowie. Dwóch ankietowanych wskazało Toporów, jeden Żelechów. Jeden
ankietowany nie ma zdania, jeden nie udzielił odpowiedzi.

Wykres 18: Potrzeba rewitalizacji. Wykształcenie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

4 głosy otrzymała Sieniawa jako miejscowość, która najbardziej wymaga rewitalizacji
ze

względu

na

występowanie

szczególnie

niskiego

poziomu

wykształcenia

mieszkańców. Po 2 głosy oddali ankietowani, którzy zauważyli, że działania
rewitalizacyjne

są

potrzebne,

by

podnieść wskaźnik

poziomu

wykształcenia

mieszkańców w Jemiołowie, Toporowie oraz Żelechowie. Łagów oraz Niedźwiedź
otrzymały po 1 głosie.

Wykres 19: Zagrożenie dla środowiska.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Na pytanie: „Która z miejscowości, sołectwo lub dzielnica na terenie Gminy Łagów
najbardziej wymaga wg Pani/Pana REWITALIZACJI ze względu na występowanie
szczególnego

zagrożenia

dla

środowiska

(przekroczenia

standardów

jakości

środowiska, występowanie odpadów, pyłów, związków chemicznych zagrażających
środowisku)?” największa grupa 5 ankietowanych wybrała Łagów. Stosunkowo dużo
respondentów (4 odpowiedzi) wskazało również Sieniawę. Dwóch wskazało Poźrzadło.
Natomiast jeden ankietowany wymienił Żelechów. Ponadto dwóch z wyżej
wymienionych respondentów rozwinęło swoją odpowiedź uzasadniając podany wybór:
•

„Łagów - bezpośrednim zagrożeniem środowiskowym dla łagowskich jezior jest
stary, pękający system kanalizacyjny”;

•

„Żelechów - brak kanalizacji”.

Wykres 20: Potrzeba rewitalizacji. Zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Potrzebę przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych ze względu na występowanie
szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka ankietowani widzą szczególnie
w Łagowie i Sieniawie (po 4 głosy) oraz Poźrzadle (3 głosy). Jeden głos oddano na
Gronów. Dodatkowo jeden ankietowany wskazał centrum Łagowa, a jeden w
następujący

sposób

uzasadnił

swój

wybór:

„1)

bezpośrednim

zagrożeniem

środowskowym dla łagowskich jezior jest stary, pękający system kanalizacyjny 2)
przebudowa mostka na kanale łączącym oba jeziora - to jest niebezpieczne wąskie
gardło gdzie bardzo często ludzie przepychaja sie miedzy pojazdami”.

Wykres 21: Potrzeba rewitalizacji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Respondentom zadano pytanie: „Jak ocenia Pani/Pan potrzebę rewitalizacji w
sołectwach uznanych za najbardziej zdegradowane w gminie Łagów? Przy nazwie
sołectwa proszę wybrać ocenę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „absolutnie niepotrzebna",
a 5 oznacza „absolutnie potrzebna" przy czym każda z ocen może być przyznana TYLKO
JEDEN RAZ”. Dwóch ankietowanych w sposób niezgodny z instrukcją przyporządkowali
ocenę punktową, stąd ich odpowiedzi nie były brane pod uwagę przy tworzeniu
wykresu zamieszczonego powyżej.
Na podstawie otrzymanych wyników ciężko jednoznacznie stwierdzić, które z wyżej
wymienionych sołectw otrzymało najwięcej głosów w poszczególnych kategoriach. Dla
celów niniejszego opracowania, aby bardziej uwidocznić zapotrzebowanie na działania
rewitalizacyjne w badanych sołectwach wykonano pomocniczy wykres zamieszczony
poniżej. Nie brano pod uwagę odpowiedzi „ani potrzebna, ani niepotrzebna” oraz
zsumowano otrzymane wyniki w kategorie „potrzebna” (odpowiedzi „bardzo

potrzebna”, „potrzebna”) oraz „niepotrzebna” (odpowiedzi „absolutnie niepotrzebna”,
„niepotrzebna”).
Wykres 22: Potrzeba rewitalizacji. Okrojony.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wykres ma charakter podglądowy. Nie przedstawia pełnych danych ze względu na
powyżej przedstawione założenia. Niemniej jednak na jego podstawie łatwiej jest
wyciągnąć wnioski, co do zapotrzebowania na działania rewitalizacyjne. Tak więc ze
znaczną przewagą głosów za rewitalizacją są sołectwa : Żelechów oraz Sieniawa.
Ankietowani pozostałych sołectw natomiast częściej wypowiadają się o braku
konieczności takich działań.
Ankietowani ustosunkowali się również na tematy dotyczące działań rewitalizacyjnych,
które są według nich konieczne w sołectwach: Żelechów, Sieniawa, Niedźwiedź, Łagów
oraz Stok. Poniżej przedstawiono odpowiedzi respondentów, które z największą
częstotliwością udzielali badani dotyczące sołectw:

•

•

Żelechów:
o

drogi;

o

kanalizacja;

o

chodniki;

o

wodociągi;

o

plac zabaw;

o

energetyka;

o

ciepło;

o

woda;

o

usuwanie ścieków i odpadów;

o

transport.

Sieniawa:
o

drogi;

o

chodniki;

o

kanalizacja;

o

wodociągi;

o

energetyka;

o

ciepło;

o

woda;

o

usuwanie ścieków i odpadów;

o

transport;

o

ekologia;

o

turystyka;

o

żłobek;

o

orlik;

o

tworzenie nowych miejsc pracy;

o

zagospodarowanie placów w miejscach publicznych;

o

pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców.

•

•

Niedźwiedź:
o

drogi;

o

chodniki;

o

kanalizacja;

o

wodociągi;

o

przedszkole;

o

utworzenie połączeń autobusowych z innymi miejscowościami;

o

turystyka;

o

budowa infrastruktury miejsc publicznych.

Łagów:
o

turystyka;

o

ścieżki rowerowe;

o

drogi;

o

renowacja starówki;

o

gastronomia;

o

parkingi;

o

plac zabaw;

o

plaże;

o

hala sportowo-widowiskowa;

o

zwiększenie dostępności orlika;

o

zagospodarowanie przestrzeni publicznej (ławki, śmietniki, tablice
informacyjne etc.);

o

Dom Kultury;

o

kanalizacja;

o

przebudowa i poszerzenie mostku na kanale łączącym jeziora;

o

naprawa popękanego muru zamkowego;

o

zabezpieczenie przed pojazdami zabytkowych bram;

o

zadaszenie amfiteatru;

o

odbudowa “grzybka” na pomoście w parku zamkowym;

o

zagospodarowanie byłego dworca PKP;

o

żegluga turystyczna;

o

specjalistyczne urządzenia obiektów uzdrowiskowych;

o

obiekty sportowe i wypoczynkowe;

o

niewystarczająca aktywność społeczna w organizacjach pozarządowych;

o

utworzenie systemu wsparcia dla NGO;

o

stworzenie strefy rekreacji i wypoczynku przy Zamku;

o

budowa obiektu pełniącego całoroczną funkcję w zakresie działalności
kulturalnej;

o
•

brak obiektów sportowych.

Stok:
o

świetlica;

o

kanalizacja;

o

wodociągi;

o

bezpieczeństwo.

Podsumowanie wyników z ankiet.
Przeprowadzone badanie skierowane było do różnych grup docelowych, tak aby jak
najszerzej poznać opinie społeczeństwa na temat zapotrzebowania na realizację
projektu.
Pytania dotyczyły m.in. opinii na temat przeprowadzenia rewitalizacji ze względu na
występowanie szczególnie wysokiego bezrobocia, wysokiego ubóstwa, wysokiej
przestępczości, niskiego poziomu wykształcenia mieszkańców, zagrożenia dla
środowiska, zdrowia i życia człowieka.
Badanie zostało skonstruowane tak, aby obejmowało tematy dotąd niebadane, brak
jest również opracowań dotyczących poruszanych w badaniach tematów w ujęciu
konsultacji społecznych. Nie są również dostępne materiały zbierające opinie badanych
grup, brak danych statystycznych dotyczących poruszanych tematów, nie ma analiz
preferencji mieszkańców, co do zagospodarowania przestrzeni ani opinii turystów.
Niestety ze względu na stosunkowo niewielką grupę ankietowanych nie można
zastosować otrzymanych wyników do ogółu populacji. Niemniej jednak nawet przy tak
ograniczonej badanej populacji widać pewną tendencję wśród badanej grupy.
Biorąc pod uwagę otrzymane odpowiedzi wynika, iż respondenci widzą konieczność
przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych w gminie Łagów.
Dalsze badania zarówno ankietowe, jak i przeprowadzenie badań pogłębionych w
terenie wydaje się zasadne i rekomendowane na przyszłość w celu lepszego poznania
badanych kwestii.
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