
21 stycznia i 22 stycznia Dzień Babci i Dziadka – opis alternatywny. 

Infografika przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące osób starszych z zakresu demografii, kultury i 

warunków życia w województwie lubuskim.  

Tytuł infografiki: Dzień Babci Dzień Dziadka. 

W lewym górnym rogu strony znajduje się logotyp Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.  

Przedstawia dwa okręgi nachodzące na siebie pionowo. Na dole strony znajduje się adres strony 

internetowej Urzędu https://zielonagora.stat.gov.pl oraz konta Twitter @ZielonaGoraSTAT i 

Facebook @UStatZielonaGora. 

W górnej części infografiki znajduje się wykres przedstawiający liczbę czytelników zarejestrowanych 

w bibliotekach publicznych w wieku powyżej 60 lat. Pokazano także procentowy udział starszych 

czytelników w ogólnej liczbie czytelników bibliotek publicznych. Liczba starszych czytelników i ich 

udział procentowy w ogólnej liczbie czytelników w wybranych latach wyniosły: 

 w 2015 r. 16,2 tys. osób, tj. 10,7% ogółu, 

 w 2016 r. 17,9 tys. osób, tj. 12,0% ogółu, 

 w 2017 r. 18,7 tys. osób, tj. 12,7% ogółu, 

 w 2018 r. 19,4 tys. osób, tj. 13,9% ogółu, 

 w 2019 r. 20,9 tys. osób, tj. 15,2% ogółu, 

 w 2020 r. 19,4 tys. osób, tj. 17,8% ogółu. 

Poniżej przedstawiono relację osób w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku 14 lat i mniej. Liczba 

dziadków i babć na 100 wnuków i wnuczek w wybranych latach wyniosła:  

 w 2015 r. 74 mężczyzn i 122 kobiety,  

 w 2016 r. 79 mężczyzn i 127 kobiet, 

 w 2017 r. 82 mężczyzn i 132 kobiety, 

 w 2018 r. 86 mężczyzn i 136 kobiet, 

 w 2019 r. 90 mężczyzn i 141 kobiet, 

 w 2020 r. 94 mężczyzn i 146 kobiet. 

 

Poniżej znajduje się informacja o liczbie nowożeńców w wieku 60 lat i więcej.  

W 2020 r. związek małżeński zawarło 165 mężczyzn i 106 kobiet w tym wieku. 

 

W lewej dolnej części strony znajduje się informacja dotycząca wysokości przeciętnej miesięcznej 

emerytury i renty brutto:  

 w 2019 r. emerytura wyniosła 2177,10 zł, a renta wyniosła 1844,41 zł, 

 w 2020 r. 2297,82 zł emerytura i 1976,14 zł renta. 

 

W prawej dolnej części strony znajduje się informacja dotycząca wyposażenia gospodarstw 

domowych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania w 2020 r.:  

 odbiornik telewizyjny posiadało 97,9% ogółu gospodarstw domowych,  

 kuchenka mikrofalowa 51,0%,  

 telefon komórkowy 93,6%,  

 urządzenie z dostępem do Internetu (np. komputery, laptopy, tablety, telewizory, smartfony, 

inne posiadające dostęp do Internetu) 56,9%, 

 samochód osobowy 40,9%,   

 zmywarka do naczyń 25,5%. 


