
KWESTIONARIUSZ ANKIETY 
kierowany do mieszkańców gminy Pisz oraz turystów w gminie Pisz. 

 

Gmina Pisz uczestniczy w pracach przygotowawczych nad fiszką projektową dotyczącą propozycji projektów 

opartych o szlaki turystyczne Polski Wschodniej do nowej edycji Program Operacyjny Polska Wschodnia 2020+ 

 W opracowywaniu projektu pn.: „Szlak wodny Pisa – Narew” udział bierze Związek Gmin „Pisa-Narew” 
(Gmina Pisz, Gmina Turośl, Gmina Kolno, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród, Miasto Ostrołęka, PGW Wody Polskie), 
Łomżyńskie Forum Samorządowe (3 gminy) oraz Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwii (16 gmin). 
 Projekt zakłada zbudowanie atrakcyjnej oferty opartej głównie na szlaku wodnym oraz znajdujących się  
w jego otoczeniu atrakcjach przyrodniczych i kulturowych - rozwój infrastruktury podstawowej dla turystyki wodnej 
(przystanie, stanice wodne, pomosty, plaże, kąpieliska, sanitariaty, parkingi, wiaty, drogi dojazdowe), 
zagospodarowanie i rozwój atrakcji w najbliższym otoczeniu szlaku, połączenie szlaku wodnego z innymi atrakcjami 
regionu.  

 Turystyczna przeprawa to 80 km Pisy, 40 km odcinek Narwi od ujścia Pisy w Nowogrodzie do Ostrołęki 
oraz 185 km odcinek Narwi od ujścia Pisy do Zalewu Siemianówka, aż do granicy z Białorusią. 

 Dzięki rozwojowi zintegrowanej oferty turystycznej szlak Pisa-Narew powinien stać się bardziej atrakcyjny 
jako docelowy kierunek turystyczny i utworzyć niezwykle atrakcyjną trasę wodną Polski Północno-Wschodniej.  

 W zakresie działania Gminy Pisz planuje się: 
1. Rozbudowę istniejącej ekomariny/teren plaży miejskiej/ – punkt startowy; 
2. Stanica wodna na Pisie – II punkt startowy; 
3. Punkt postojowy I – Niedźwiedzie; 
4. Punkt postojowy I – Borki; 
5. Punkt postojowy I – Szast; 
6. Punkt postojowy I – Dziadowo; 
7. Punkt postojowy I – Jeże. 

 
 

 Zwracamy się do Pani/Pana, jako turysty czy mieszkańca gminy Pisz oraz potencjalnego uczestnika projektu,  

z prośbą o wkład własny w przygotowanie projektu poprzez wyrażenie opinii nt. niżej przedstawionych propozycji 

aktywności w projekcie i wypełnienie kwestionariusza ankiety. 

 Informacje pozyskane w wyniku tego badania będą stanowiły jedno z podstawowych źródeł zbadania potrzeb 

społeczności w zakresie połączenia w koncepcji projektu „Szlak wodny Pisa – Narew” turystyki kajakowej  

z aktywnością w zakresie inwestycji w parkingi dla kamperów praz trasy rowerowe. 

 Chcemy jednocześnie zapewnić, że informacje pozyskane w wyniku przeprowadzenia tego badania posłużą 

wyznaczaniu potrzeb i kierunków realizacji projektu i na żadnym etapie ich opracowywania nie będą wiązane  

z Pani/Pana osobą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa projektu :  „Szlak wodny Pisa – Narew” 

1. Czy jest Pan/-i mieszkańcem gminy Pisz? (jeśli TAK proszę przejść do pytania nr 7)? 

 Tak 

 Nie 
2. Na terenie jakiej miejscowości Pan/-i przebywa/ przebywał/-a? 

 ……………………………………….. 
3. Czy jest to Pana/-i pierwsza wizyta w miejscowości? 

 Tak  

 Nie, jest to moja ________ wizyta 
 

4. Jak długo planuje Pan/i przebywać na terenie miejscowości? 

 1 dzień bez noclegu  2-4 dni  5-7 dni   powyżej 7 dni 
 

5. Z usług jakiego/jakich obiektów noclegowych Pan/-i obecnie korzysta? 

 hotel  motel          pensjonat 

 gospodarstwo agroturystyczne    schronisko  hostel  

 pola namiotowe   camping   inne: __________ 
 

6. Czy w Pana/i opinii liczba obiektów noclegowych w odwiedzanej miejscowości jest wystarczająca? 

 Tak  

 Nie wiem/nie mam zdania 

 Nie – brakuje następujących obiektów: 

 Hotel                 motel              pensjonat 

  gospodarstwo agroturystyczne    schronisko  hostel  

     pola namiotowe   pole kamperowe  inne: ___________ 
w cenie: 

 poniżej 50 zł / osoba    

 50 – 100 zł / osoba        

 powyżej 100 zł / osoba 
 

7. Czy zainteresowany byłby Pan/-i korzystaniem z ogólnodostępnej infrastruktury kajakarskiego szlaku 
wodnego (punkty postojowe dla kajakrzy, schroniska, miejsca odpoczynku, infrastruktura sanitarna, itp.)? 

 Tak 

 Nie  
8. Jakich atrakcji/obiektów/usług brakuje Panu/-i w gminie Pisz? 

________________________________________________________________________________________
________________________________ 
 

9. Dla jakich jednostek pływających Pana/-i zdaniem powinien być dostępny szlak wodny Pisa-Narew? 

 Kajaki; 

 Katamarany; 

 Łodzie motorowe; 

 Skutery wodne; 

 Jachty; 

 Inne: _______________________________________________ 
10. Czy Pana/-i zdaniem szlak wodny, służący głównie do użytku dla kajakarzy powinien zostać uzupełniony  

o place parkingowe ogólnodostępne dla kamperów? Jeśli tak proszę zaznaczyć proponowana lokalizację. 

 Nie 

 Tak 

 Plaża miejska w Piszu; 

 Punkt postojowy I – Niedźwiedzie; 

 Punkt postojowy I – Borki; 

 Punkt postojowy I – Szast; 

 Punkt postojowy I – Dziadowo; 

 Punkt postojowy I – Jeże; 



 Inne ogólnodostępne miejsce na terenie gminy Pisz: 
_____________________________________________________ 

11. Czy Pana/-i zdaniem projekt powinien uwzględniać ofertę turystyczną  
w zakresie ścieżek rowerowych (np. możliwość dojazdu rowerem z punktu startowego do punktu 
postojowego)? Jeśli tak proszę wskazać proponowane miejsce docelowe. 

 Nie 

 Tak 

 Punkt postojowy I – Niedźwiedzie; 

 Punkt postojowy I – Borki; 

 Punkt postojowy I – Szast; 

 Punkt postojowy I – Dziadowo; 

 Punkt postojowy I – Jeże. 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
METRYCZKA 

12. Pochodzenie: 
Kraj: ______________________________________ 
Województwo: ______________________________ 
Miasto: ____________________________________ 
 

13. Wiek: 

 do 24 lat   25 do 34 lat   

 35 do 44 lat   45 do 54 lat 

 55 do 64 lat   65 lat i powyżej 
 

14. Płeć: 

 Kobieta   Mężczyzna 
 

15. Wykształcenie: 

 Podstawowe   Zasadnicze 

 Gimnazjalne   Średnie  Wyższe 
 
 _________________________________________________________________________________________ 


