Wyniki ankiet ze wsi Maszyce
W ankiecie wzięło udział 15 osób – 9 kobiet i 6 mężczyzn.11 osób miało skończone 18 lat,
pozostali byli niepełnoletni.
Całe życie w Maszycach mieszka 11 osób. Pozostała czwórka mieszka: 21; 6;5 i 25 lat.
Spośród odpowiedzi 7 ankietowanych średnia mieszkańców wynosi 355 osób, pozostali nie
wiedzą. 13 osób ankietowanych wie, kto jest sołtysem Maszyc, natomiast pozostali nie
wiedzieli. Żaden ankietowany nie zna wieku powstania wsi. Tak niska wiedza na temat
własnej wsi świadczy o braku zainteresowania mieszkańców o historii miejsca, w którym
żyją.1 osoba określa warunki rozwoju młodzieży we wsi jako dobre,8 jako średnie, a 6 jako
złe. Wg mieszkańców, aby poprawić rozwój młodzieży należy:
 Zwiększyć zaangażowanie wśród samej młodzieży
 Założyć świetlicę wiejską, park zabaw lub dom kultury
 Zbudować boisko sportowe
 Zwiększyć ilość zabaw i imprez
 Utworzyć klub młodzieżowy lub pub
 Organizowanie festynów, kółek zainteresowań
Miejsca, które warto pokazać turystom to:
 Ojcowski Park Narodowy – OPN
zajmuje obszar Ojcowa, po części
Maszyc i inne wsie. Park ten
należy pokazać turystom, ponieważ
jest w nim wiele interesujących
atrakcji np. Maczuga Herkulesa,
Igła Deotymy, Brama Krakowska,
Zamek w Ojcowie, Zamek w
Pieskowej Skale, Kaplica na
wodzie, Muzeum OPN im.
Władysława Szafera, Pustelnia bł.
Salomei na Grodzisku, Jaskinia
Zdjęcie jednego z korytarzy Jaskini
Łokietka i Jaskinia Ciemna.
Łokietka.
Miejsce to zachwycić może
również faktem, iż na jego terenie
mieszkają
prawie
wszystkie
gatunki nietoperzy w Polsce.
Interesująca jest też legenda o
historii Jaskini Łokietka. Grota
nosi tą nazwę od króla Władysława
Łokietka, który ukrył się w niej
przed wojskami czeskiego księcia,
Wacława II.

Kaplica na wodzie.



Jaskinia Maszycka – Jaskinia ta pochodzi z ok. 15 tys. lat temu. Znaleziono w niej
kości ludzkie i zwierzęce oraz różne wyroby z kamienia. Zauważono również ślady
kanibalizmu.

Wejście do Jaskini Maszyckiej wiosną.

Narzędzia znalezione w Jaskini.

Zabawy lub festyny organizowane w Maszycach to:
 Zabawy karnawałowe, noworoczny i sylwestrowe – organizowane przez OSP lub
pojedyncze osoby.
 Zabawy mikołajkowe dla najmłodszych – organizowane przez OSP; na zabawę
przybywa „św. Mikołaj”, rozdaje prezenty i bawi się razem z dziećmi.
 Dożynki – zabawa organizowana przez OSP i Koło Gospodyń Wiejskich.
Średnia ilość nowych osób, które osiedliły się w ciągu ostatnich lat, według 9 ankietowanych
to 59 osób. 6 mieszkańców nie odpowiedziało na to pytanie.
Plusy z osadnictwa nowych ludzi to:
 Nowi znajomi
 Unowocześnianie wsi przez młodych ludzi
 „Młodsza” średnia wieku
Natomiast minusy to:
 Nowi mieszkańcy nie nawiązują kontaktów z stałymi mieszkańcami
Osoby aktywne w Maszycach to:
 Jan Ibek – radny w gminie Skała
 Zbigniew Wąsik – sołtys Maszyc
 Lesław Krokosz – prezes OSP



Cały zarząd OSP Maszyce tj. Lesław Krokosz, Jan Ibek, Zbigniew Wąsik, Zbigniew
Krokosz, Marek Baran, Bartłomiej Krzywda
 Jan Kwinta – były radny w gminie Skała
Osoby o szczególnych uzdolnieniach lub prowadzące dobrą działalność usługową to:
 Paweł Karpała – zakład meblowy „Kuchnie Marzeń” oferuje meble (nie tylko
kuchenne) oraz projekty kuchni.
 Danuta Ciarach – FHU Wtórex oferuje usługi w zakresie kontenerowego wywozu
nieczystości stałych, ogólnobudowlanych, rozbiórek, wyburzeń oraz skupu surowców
wtórnych i transportu. Firma posiada własny sprzęt (samochody ciężarowe). Ponadto
w ofercie znajduje się bardzo interesujący cennik, który jest bardzo korzystny dla
każdego klienta. (więcej na www.wtorex.cb.pl)
 Tadeusz Gołębiowski – elektryk, swoje usługi w postaci, instalacji elektrycznych,
które zakłada w nowych domach.
 Ewelina Indyka – sklep spożywczo – przemysłowy „IZA”. Pani Ewelina oferuje
szeroki asortyment towaru przemysłowego, jak i spożywczego. W tym sklepie
codziennie można kupić świeże pieczywo, nabiał, owoce itp.
4 osoby ankietowane bierze aktywny udział w życiu wsi np. będąc członkiem OSP czy Koła
Gospodyń Wiejskich, 11 ankietowanych wie, co się dzieje, lecz nie działa z własnej
inicjatywy, a nie ma osoby nieinteresującej się sprawami wsi. Świadczy to, że w Maszycach
ludzie nawet w najmniejszym stopniu biorą udział w życiu wsi. We wsi wszystkie
ankietowane osoby określają pracę OSP jako wysoką, jako średnią, a jako niską. Wśród
ankietowanych 11 osób nie wspiera instytucji sołeckich, natomiast 6 osób pomaga wpłacając
składki i będąc członkiem OSP lub Koła Gospodyń Wiejskich. Jako pozytywną cechę
korzystne położenie uważa 11/15 osób, czyste zdrowe środowisko 10/15 osób,
bezpieczeństwo 6/15 osób, wygodę życia 5/15 osób, a komunikację 11/15 osób.
Za negatywne cechy przypisany został fakt, iż we wsi nic się nie dzieje, który poparło 5 osób
ankietowanych, to, że wieś jest mało rozwojowa zaznaczyło 12 osób ankietowanych, a
dotknięcie wieś przez patologie społeczne zostało wybrane przez 1 osobę. Wg 4 osób
ankietowanych poziom świadomości ekologicznej dobry, a wg 11 średni.
Największe problemy we wsi Maszyce to:
 Brak kanalizacji
 Brak oświetlenia ulicznego
 Brak chodników i zadaszonych przystanków
 Brak przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej oraz słaby nadzór ruchu drogowego
(mieszkańcy nie czują się bezpiecznie we wsi.)
 Brak kafejek internetowych
W Maszycach 7 osób ankietowanych wie o próbach rozwiązywania problemów, 2 uważa, że
takie próby nie były podejmowane, a 6 nie słyszało o czymś takim
Podejmowano próby rozwiązania problemów np.
 Spotkania na temat kanalizacji
Powody, dla których powinna istnieć świetlica wiejska to:
 Aby młodzież mogła spędzać tam wolny czas
 Żeby młodzież i dzieci się rozwijała
 Aby mieszkańcy wsi mogli się spotykać
 Rozrywka

Zdaniem 3 osób ankietowanych poziom gospodarstw rolnych we wsi jest wysoki, wg 5 osób
średni, a 2 wg niski. Pozostali (5 osób) nie wiedzą, jaki jest poziom gospodarstw rolnych w
Maszycach
Inwestycje, które należy przeprowadzić do 2013 roku w naszej wsi to:
 Kanalizacja
 Poprawa nawierzchni dróg
 Utworzenie przejść dla pieszych i zadaszonych przystanków
 Budowa chodników
 Renowacja rowów
 Poprawa stanu oświetlenia ulicznego
Sławomir Łudzik i Michał Galos
Maszyce

