
 
A N K I E T A 

ZGODNIE Z UMOWĄ NR RPMA.06.02.00-14-115/13-00 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „POLA PARZNIEWSKIE- SZLAK HISTORYCZNO-PRZYRODNICZY” 

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PIOTRYTETU VI „WYKORZYSTANIE WALORÓW 

NATURALNYCH I KULTUROWYCH DLA ROZOWJU TURYSYKI I REKREACJI DZIAŁANIA 6.2 „TURYSTYKA” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, która ma pomóc w ustaleniu działań podejmowanych  

dla upamiętnienia bitwy pod Brwinowem oraz innych ważnych rocznic oraz świąt narodowych  

i państwowych. 

 
1. Prosimy o zaznaczenie TRZECH Państwa zdaniem najlepszych sposobów na 

dodatkową oprawę dla obchodów ważnych rocznic:   

□ działania podejmowane w szkołach dla uczniów: specjalne lekcje, apel, konkurs itp. 

□ koncert muzyczny  

□ pokaz filmu nawiązującego do obchodzonej rocznicy 

□ przedłużenie świętowania po oficjalnych obchodach przy pomniku na Rynku  
      (z poczęstunkiem z grochówką, działaniami harcerzy itp.) 

□ popołudniowa gra miejska lub rajd dla drużyn rodzinnych, znajomych  

□ wystawa historyczna  

□ impreza sportowa (np. mecz piłkarski) odbywająca się dla uczczenia rocznicy 

□ piknik rodzinny z atrakcjami dla dzieci 
  

 

2. Prosimy o zaznaczenie TRZECH Państwa zdaniem najlepszych sposobów 

informowania mieszkańców o obchodach rocznic historycznych? 

□ plakaty na tablicach ogłoszeń 

□ baner reklamowy na tarasie Gminnego Ośrodka Kultury 

□ artykuły w prasie lokalnej 

□ artykuły lub plakat w biuletynie Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz” 

□ informacje na internetowych portalach lokalnych 

□ informacje na stronie www.brwinow.pl oraz www.facebook.com/Brwinow 

□ informacje na stronie internetowej i newsletterze Gminnego Ośrodka Kultury 

□ zapowiedzi w serwisach informacyjnych Radio Bogoria 

 

Mogą Państwo podzielić się też swoimi uwagami, sugestiami i wskazówkami, dołączając 

dodatkową kartkę lub dopisując inne opcje na ankiecie. 
 

Zbiorcze zestawienie ankiet opracuje Biuro Promocji, tel. 22 738-26-29. 

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12,  

do Biura Obsługi Interesanta pok. 007 w terminie do dnia 30 września 2014 roku. 

Za wypełnioną ankietę jej uczestnik otrzyma drobny upominek: broszurę „Poznaj Brwinów” lub 

jedną z publikacji książkowych wydanych przez Gminę Brwinów lub drobny upominek promocyjny.  
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