Jaka Piekoszowska
jest dla Ciebie?
QUIZ
Gdybyś miał wybierać, jak chciałbyś mieszkać?
koniecznie własny dom, na jak największej działce 1pkt
własny dom na niedużej, kameralnej działce 2pkt
może być dom, bliźniak, szeregówka na małej działce 3pkt
mieszkanie w małym, niskim bloku, gdzie wszyscy mieszkańcy się ze sobą znają 4pkt

Jak chciałbyś dojeżdżać do swojego domu?
może być wąsko, byle nie korzystał z tej drogi nikt poza mną 1pkt
potrzebuję wygodnej drogi, ale nie chciałbym żeby zabrała mi zbyt dużo działki 2pkt
chciałbym żeby do mojego domu dojazd był drogą publiczną, szeroką i wyposażoną we wszystkie
udogodnienia, nawet jakbym miał/a sprzedać część działki miastu pod tą inwestycję 3pkt
najbardziej zależy mi najbardziej na dobrze rozwiniętej komunikacji miejskiej i dostępie do ścieżek
rowerowych; nawet jakbym miał/a sprzedać część działki miastu pod tą inwestycję 4pkt

Jaki typ ogródka byłby dla Ciebie najlepszy?
rozległy ogród mimo, że jego utrzymanie wymaga wiele pracy 1pkt
mały, ale zadbany ogródek, tak, żeby mieć coś własnego, ale się nie napracować 2pkt
w sumie nie zależy mi na ogrodzie, potrzebuję miejsca na leżak i grilla od czasu do czasu 3pkt
wystarczyłby mi duży, piękny balkon i dostęp do atrakcyjnych, zadbanych terenów rekreacyjnych 4pkt

Gdzie Twoim zdaniem powinny bawić się Twoje dzieci?
wyłącznie w ogrodzie, gdzie mogę mieć je na oku 1pkt
raczej przy domu, tak, żeby można je było widzieć z okien 2pkt
chciałbym, żeby moje dzieci miały gdzie pobawić się poza domem, ale w bezpiecznym środowisku 3pkt
najlepiej byłoby gdyby w pobliżu mojego domu znajdowały się atrakcyjne tereny rekreacyjne 4pkt

Gdzie chciałbyś robić codzienne zakupy?
w zasadzie to i tak jeżdżę wszędzie samochodem, więc jest mi wszystko jedno 1pkt
większe zakupy załatwiam w dużym sklepie, ale chciałbym mieć możliwość kupienia czegoś drobnego
w sklepiku w pobliżu 2pkt
przydałyby się jakieś podstawowe sklepy w okolicy 3pkt
chciałbym wszystkie zakupy robić w pobliżu, w małych lokalnych sklepach 4pkt

zaznacz swoje odpowiedzi

Ile uzyskales, punktów?
od 5 do 7 punktów
wybrałeś Piekoszowską Indywidualnie

od 8 do 12 punktów
wybrałeś Piekoszowską Spokojnie

od 13 do 17 punktów
wybrałeś Piekoszowską Aktywnie

od 18 do 20 punktów
wybrałeś Piekoszowską Współcześnie
Zajrzyj do ulotki i poznaj historię mieszkańca Twojej Piekoszowskiej. Jeśli chcesz
dowiedzieć się więcej, zapraszamy do punktu konsultacyjnego pod kościół pw. Św.
Hiacynty i Franciszka oraz na spotkanie warsztatowe w Szkole Nr 25.
Co zrobić z wypełnionym QUIZ’em?
Możesz zostawić go nam w punkcie konsultacyjnym, który ustawiony będzie przed
Kościołem pw. Św. Hiacynty i Franciszka 13.05.2018 w godz. 09:30-12:00 i 15:3019:00
Możesz także przyjść z nim na spotkanie warsztatowe, na które serdecznie zapraszamy
także z dziećmi. Spotkanie odbędzie się 17.05.2018 w godzinach 18:00-20:00 w Szkole
Nr 25 przy ul. Jurajskiej 7.
Możesz też po prostu wrzucić go do jednej z urn oznaczonych logiem konsultacji,
rozmieszczonych w placówkach Urzędu oraz spółdzielni mieszkaniowej Domator przy
ul. Massalskiego 4 i Meissnera 12 (w godzinach pracy placówek)
Taki sam quiz znajdziesz również od 12.05.2018 na stronie WWW.IDEA.KIELCE.EU

