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Zestawienie odpowiedzi na pytania otwarte pozyskane 

za pomocą ankiety online 

 

4. Co jest najciekawsze w miejscu, które  Pan(i) odwiedza? 
 
Spokój miejsca, 

Wyjątkowe ułożenie terenu, 

Dobrze zachowana natura, 

Urokliwość miejsca, 

Natura, 

Dzika przyroda (rośliny, zwierzęta), 

Naturalne nawierzchnie, 

Widoki ,cisza i spokój, 

Zielone tereny, 

Ptactwo zamieszkujące ten teren, 

Stawy z czystą wodą, 

Zagospodarowanie, 

Akwen wodny,  

Akwen wodny, las, rezerwat roślin, ptactwa, 

Bliskość i rozmaitość natury, która pozwala zapomnieć że znajdujemy się w centrum aglomeracji, 

Bliskość natury nieskażonej działaniem człowieka, 

Bliskość przyrody, cisza, spokój, możliwość chwilowego oderwania się od miejskiego zgiełku, miejsca 

do plażowania i świetne zakątki do zorganizowania grilla lub ogniska, 

Bliskość z przyrodą, 

Bogactwo przyrody, 

Ciekawe jest wszystko tylko strasznie zaniedbane, 

Ciekawe miejsce na rower, zimą do morsowani, 

Cisza, 

Cisza,  duża przestrzeń, 

Cisza, dzięki której mogę się zrelaksować, 

Cisza i przyroda wokół, 

Cisza i spokój, 

Cisza i spokój, 

Cisza i spokój, 
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Cisza i spokój, 

Cisza i spokój,  

Cisza i spokój. Można pospacerować sobie,  

Cisza i spokój, oraz naturalne tereny, 

Cisza spokój, przyroda, 

Cisza, spokojna przyroda, 

Cisza i spokój, 

Cisza, zieleń, woda, 

Cisza, bezpieczeństwo,  

Cisza, odcięcie od miasta,  

Cisza, przyroda,  

Cisza, spokój, 

Cisza, spokój, brak asfaltu, natura, 

Cisza, spokój i możliwość kontaktu z naturą, 

Cisza, spokój z dala od miejskiego zgiełku, 

Cisza, spokój, 

Cisza, spokój,  piękny krajobraz,  

Cisza, spokój, kontakt z przyrodą. Możliwość odpoczynku nad wodą  nie wyjeżdżając poza miasto.  

Cisza, spokój, możliwość kąpieli, opalania, siedliska ptaków, 

Cisza, spokój, przyroda, 

Cisza, spokój i możliwość obcowania z przyrodą, 

Ciszę i skrawek zieleni w mieście, 

Czysta woda idealna w słoneczne dni do kąpieli, 

Czysta woda w stawach, dużo zieleni, 

Czysta woda, cisza, zieleń, 

Czysta woda, przyjemny piasek na plażach, przyroda, tereny zielone dookoła, 

Czysta woda, spokój, cisza,  

Czysta woda, przyroda (rezerwat ptactwa, zwierząt i roślin), 

Dla mnie najciekawsze jest, żeby szło zrobić piękne zdjęcie krajobrazu przyrody z łabędziami i kaczkami, 

wschody i zachody słońca, 

Dobra lokalizacja od miejsca zamieszkania, 

Dostęp do stawu, zieleń, 

Dużo zieleni, cisza, spokój, 

Duża plaża. Niedaleko stanowisko z jedzeniem. W lato atrakcje dla dzieci, 

Duże pole zieleni, 
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Dużo miejsca do spacerów,  

Dużo zieleni,  

Dużo zieleni,  

Dużo zieleni, 

Wolne, dzikie tereny, 

Miejsca do spacerowania, 

Zbiornik wodny, 

Miejsce na jazdę rowerem i grilla, 

Dużo zieleni, wodą, zwierzęta, 

Dzika natura,  

Dzika przyroda. To, że nie jest za bardzo skomercjalizowane,  

Dzikość natury, zachwycające widoki i mikroklimat,  

Fakt, że mimo tego jak wielką aglomeracją są Katowice, to mogę w nich znaleźć tak piękne miejsca jak 

Kompleks Morawskich Stawów. Niespotykana przyroda, cisza, sielankowość krajobrazu- to to 

co przyciąga mnie tak za każdym razem, 

Gdyby zadbano o tereny wokół to byłoby jeszcze piękniej. Jest cisza, a co najważniejsze teren z dala 

od ulic. Można powiedzieć to powinno być miejsce dla rodzin, młodzieży i całej reszty, 

Idealne położenie dla odwiedzających z innych blisko położonych miast, co mogło by bardzo 

uatrakcyjnić dzielnice, 

Jak na razie nie ma nic ciekawego, 

Jest ogromna ilość zieleni, co bardzo ważne, kocham tam spacerować z psem, cisza, spokój, mało ludzi, 

idealne miejsce aby zmęczyć psa w słoneczny weekend, 

Jest to miejsce gdzie spędzam dużo czasu z dzieckiem na spacerach,  

Jest to miejsce które posiada swą naturalność, taką swoją "dzikość", gdzie można zobaczyć przyrodę 

z bliska nie oddalając się daleko od swego miejsca zamieszkania, 

Jest to świetny teren do zagospodarowania. Fajne miejsce, ale zaniedbane, 

Jest z dala od centrum miasta, dzięki czemu jest spokojnie (cicho). Dookoła jest dużo zieleni, jest też 

jezioro z nieco brudną wodą, ale za to piaszczystą plażą i dzikimi zwierzętami, 

Jeziorko (5 odpowiedzi) 

Kawałek plaży,  

Kiedy jestem nad stawami, nie czuję, że jestem w mieście, a na łonie przyrody. Zabieram tam 

na spacery moją córeczkę, oglądamy łabędzie, czasem podziwiamy żaglówki, czasem palimy razem 

ogniska, latem kąpiemy się :) Jestem bardzo zadowolona z ostatnich zmian, 

Klimat - przypominają mi ukochane Mazury. Są unikatowe, 

Klimat tego miejsca, 
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Kontakt z naturą, 

Kontakt z naturą, ładne widoki, 

Kontakt z przyrodą, 

Kontakt z przyrodą, cisza. Na stawach Hubertus - Gliniok niesamowite miejsca lęgowe mew na wodzie. 

Póki nie wyrosną wiosna listki na drzewach można te gniazda podglądać. Wysokie trawy między 

Hubertusami – cudo, 

Kontakt z przyrodą, możliwość uprawiania sportów w okolicy mojego zamieszkania, 

Krajobraz, 

Krajobraz, 

Krajobraz, 

Krajobraz z fauną i florą, 

Krajobraz, ptactwo wodne - łabędzie i kaczki i inne, cisza i spokój, 

Krajobraz, 

Ładnie zachowana przyroda, piękne okazy drzew. Naturalne trasy rowerowe i rolkarskie Wake Zone 

Stawiki również bardzo doceniam, 

Las, kąpielisko, rezerwat roślin i ptactwa, 

Las, zalew wodny, rezerwat roślin oraz ptactwa, 

Lasek i ciekawe miejsce na spacery, 

Łabędzie , 

Łabędzie i inne ptactwo, 

Ładna okolica, 

Ładne " dzikie ", czyste miejsce, dużo ptactwa i zieleni, 

Masa zieleni, urokliwe zagajniki, śródpolne ścieżki, 

Miejsce, mili ludzie, piękne okolice, 

Miejsce ciche, spokojne, bez sklepów (budek),  

Miejsce nie jest komercyjne, przez to ma wysoki walor rekreacyjny (kontakt z przyrodą), 

Moim zadaniem najciekawsza jest przyroda - roślinność, zwierzęta, które można obserwować, bardzo 

ciekawie wygląda np.: zachód słońca, 

Możliwość wypoczynku wśród zieleni i czystej wody blisko od domu, 

Możliwość jazdy na rowerze choć wiele ścieżek jeszcze brakuje, 

Możliwość kąpieli latem i plażowania na piasku, 

Możliwość wypoczynku wśród natury, 

Ścieżki do spacerowania i jazdy na rowerze, 

Możliwość grillowania z przyjaciółmi i biwakowania, 

Możliwość kontaktu z naturą oraz możliwość wyprowadzania psa bez smyczy, 
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Możliwość obcowania z naturą i spacerów po miejscach cichych, mało uczęszczanych, 

Dobra trasa do biegania i szybszych spacerów, 

Możliwość obcowania z przyrodą, 

Możliwość obcowania z przyrodą podczas spacerów,  

Duża różnorodność ptactwa, nie tylko wodnego. W tym roku w czasie wieczornego spaceru natknąłem 

się nawet na lisa, co mnie wielce zaskoczyło, 

Możliwość obcowania z relatywnie dziką przyrodą w tak niewielkiej odległości od terenów miejskich. 

Jestem przeciwny przesadnej ingerencji w rejon stawów, powinny one pozostać tak "dzikie", jak 

to tylko możliwe, 

Możliwość obserwowania dzikiego ptactwa ,cisza i piękne widoki, 

Możliwość ochłody latem, 

Możliwość rekreacji, różne sposoby spędzania wolnego czasu, cisza, możliwość obcowania z przyrodą,  

Możliwość skorzystania z bezpłatnego kąpieliska o doskonałej jakości wody. Piękna okolica, naturalna 

przyroda. Na szczęście stawy nie zostały skomercjalizowane - i niech tak pozostanie, 

Możliwość spacerów, dużo zieleni, namiastka lasu i spokój, 

Możliwość spacerów, plaża, 

Możliwość spędzenia czasu, spacerowania, w miejscu cichym i spokojnym, 

Możliwość wędkowania oraz odpoczynek - relaks na łonie natury, jazda na rowerze, 

Możliwość wypoczynku na łonie natury, żeglowanie w środku aglomeracji, 

Stanica 10 HDŻ, która cały rok organizuje zajęcia dla moich dzieci, 

Na wiosnę, jesień cisza spokój gdzie można odpocząć od zgiełku, 

Najbardziej lubię ciszę i spokój oraz to, że nie ma na każdym kroku budek z lodami, pamiątkami i innych 

komercyjnych rzeczy. Odrobina przyrody w naturalnej postaci w mieście, 

Najciekawsze jest to, że w przypadku stawu Borki można bez problemu dojechać samochodem 

i w zwyczajny sposób poopalać się i odpocząć od pracy, natomiast jeśli chodzi o staw Morawa to jest 

to dobry cel dla sportu. Dookoła stawu, jest dobrym celem na aktyw, 

Najciekawsze dla mnie miejsce to Hubertus 1,2,3 tam jest dużo zieleni - cudowna zieleń wiosną. Latem 

gdy byłam mała spędzałam tam całe wakacje cudowne! Jesień kolorowa, ptactwo bogate, roślinność. 

Spokój, który tam panuje jest nie do opisania. Lubię tam przebywać, każdy spacer jest dla mnie i moich 

bliskich jak spacer w parku narodowym. Kocham te miejsca! 

Najciekawsze jest to, że blisko mojego miejsca zamieszkania jest jezioro (zaniedbana niestety, 

ale plaża) i miejsce gdzie można wybrać się na spacer i spędzić czas z rodziną, 

Najciekawsze są widoki, 

Natura (7 odpowiedzi) 

Czysta woda, dużo zieleni, cisza i spokój, 
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Zieleń, 

Natura nie skażona działalnością człowieka, 

Bliskie położenie, spokój, 

Natura, przyroda, zwierzęta i rośliny oraz to, że teren nie jest zagospodarowany aż tak bardzo przez 

ludzi, 

Natura, spokój, 

Naturalne środowisko, 

Naturalność tych miejsc, zieleń, 

Naturalny potencjał terenów do stworzenia tu atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i rekreacji- można 

by tu z łatwością stworzyć np. ścieżkę pieszo-rowerową wokół stawu Morawa, niewielkie plaże, 

czy miejsca wydzielone na ogniska, 

Naturalny urok tego miejsca, 

Naturalny zaułek w wielkim mieście, 

Nic ciekawego nie ma oprócz tego, że można się wykąpać w lecie, 

Nic poza wodą i piaskiem, 

Nienaruszona przyroda, 

Nienaruszona przyroda, 

Niezindustrializowana przestrzeń, 

No właśnie pojawia się żal, że ograniczam się do oglądania przyrody, 

Ogólnie okolica, 

Ogólnie podoba mi się staw oraz piękne łabędzie pływające. Cieszy mnie że tak blisko jest miejsce, 

gdzie można z dzieckiem przyjechać i odpocząć, 

Okolica, cenie sobie cisze i spokój, a to miejsce idealnie się do tego nadaje, 

Okolice stawów są przyjemne i spokojne, brak tam tylko warunków do bardziej poukładanego 

spędzania czas, 

Ostoja ptactwa wodnego, 

Otaczająca natura, spokój, 

Otaczająca natura, spokój, 

Otaczająca przyroda, 

Otoczenie, zieleń, 

Pejzaż z wieżą ciśnień Zillmannów, 

Piaszczyste plaże, pobliski lasek i pola, ścieżki, gdzie można pojeździć na rowerze, 

Piękne widoki, 

Piękna przyroda, 

Piękne krajobrazy, przyroda i świeże powietrze, 
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Piękne krajobrazy, zróżnicowane tereny - od lasu poprzez wodę i plażę do malowniczych przecinek, 

Piękne urokliwe miejsce, 

Piękne widoki, roślinność, ptaki, łabędzie kaczki – przyroda, 

Piękne widoki na stawy dużo zieleni bardzo dużo przestrzeni do biegania jazdy na rowerze itp., 

Piękne widoki, spokój,  

Piękne widoki, spokój, cisza, nie zmieniajcie zbyt wiele, 

Piękno natury :) Przyjemny odpoczynek, a latem ochłoda kąpieli w stawach, 

Piękno przyrody, 

Piękno przyrody, bogactwo gatunków ptaków (perkozy zauszniki i dwuczube, największa kolonia 

lęgowa mewy śmieszki, zimorodki itd.), możliwość obserwacji ornitologicznych, możliwość 

wypoczynku w miejscu niezagospodarowanym, naturalnym, 

Piękno przyrody, ptaki, widoki, 

Piękno, spokój, czystość wody, 

Piękny teren, 

Piękny zachód słońca, cisza, łabędzie, czysta woda - pełny relaks. Jeżeli jestem na rowerze to trasy, 

które pokonuje wśród zieleni daleko od zgiełku, a jeżeli z kijami to ścieżki spacerowe też oczywiście 

wśród zieleni, 

Piękny zachód słońca, cisza, łabędzie, czysta woda- pełny relaks. Jeżeli jestem na rowerze to trasy, 

które pokonuje wśród zieleni daleko od zgiełku a jeżeli z kijami to ścieżki spacerowe też oczywiście 

wśród zieleni, 

Plaża i wypoczynek, 

Plaża, 

Plaża, 

Plaża i woda, 

Plaża, czystość wody, 

Plaża, piękne widoki, łabędzie, 

Plaża, ptactwo, 

Plener,  

Po prostu czyste naturalne piękno,  

Podoba mi się, że tak blisko centrum miasta są tak ciekawe tereny zielone. Szkoda że zaniedbane, 

Potencjał jaki ma to miejsce, trochę "dziki' charakter, bliskość wody, 

Potencjał zieleni, wody, ptactwa. Potencjał rekreacyjny w samym środku miast. Gdyby było tu czysto, 

z przyjemnością wypoczywaliby tu mieszkańcy przy najmniej 3 miast. 

Potrzebne jest zagospodarowanie terenu i zwiększenie bezpieczeństwa, 

Przestrzeń i woda, 
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Przyroda, (17 razy odpowiedź) 

Przyroda - możliwość obserwacji ptaków, różnorodność roślin. Latem wdzięczna jestem za możliwość 

zabawy na plaży dla dzieci, 

Przyroda,  zwierzęta, cisza, 

Przyroda, cisza, spokój, oczywiście stawy, 

Przyroda i czysta woda z możliwością kąpieli, 

Przyroda i miejsce do odpoczynku, 

Przyroda krajobraz, 

Przyroda, okolica,  

Przyroda oraz dom rodzinny, 

Przyroda w jej naturalnym środowisku, 

Przyroda, klimat, piękno tej okolicy, 

Przyroda, krajobraz, możliwość odpoczynku,  

Przyroda, krajobrazy,  

Przyroda, ładny widok, czasami cisza i spokój.  

Przyroda, spokój, natura, 

Przyroda, spokój, 

Przyroda, trasy spacerowe lub/ i rowerowe 

Przyroda, widoki,  możliwość podglądania różnych gatunków zwierząt, 

Przyroda, tereny zielone między Borkami, a Stawem Morawa, 

Przyroda, jezioro, spokój. 

Przyroda, plac zabaw, 

Przyrody, możliwość obcowania z natura, 

Ptaki, 

Ptaki, roślinność,  

Roślinność, 

Roślinność, natura, 

Różnorodność gatunkowa i liczebność fauny i flory, lokalizacja (pomiędzy dwiema dużymi 

aglomeracjami cichy i spokojny teren leśny i stawów), świeże powietrze nieopodal terenów 

przemysłowych, zurbanizowanych i zabytkowej zabudowy generującej zwłaszcza zimą, szkodliwe 

związki do atmosfery, czystość wód w stawach, 

Same otoczenie stawów, 

Słońce - czysta woda, 

Sosnowiec, 

Spacer wokół stawu. Ptactwo które tam zamieszkuje, 
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Spacerek po plaży i korzystanie z siłowni, 

Spokój, widoki, 

Spokój i "dzikość" stawów, 

Spokój i cisza (9 odpowiedzi) 

Spokój i cisza jak na wakacjach. Brak tłumów i prawdziwa natura mało ruszona przez człowieka, 

Spokój i obcowanie z naturą, 

Spokój i widok, 

Spokój, który można odnaleźć spacerując z przyjaciółmi.  To miejsce to azyl. Odskocznia 

od codzienności i tłocznego centrum miasta.  Nie wspominając o zieleni,  roślinach,  grzybach,  wodzie,  

ptactwie,  rybach,  lisach,  królikach, bażantach,  kuropatwach, 

Spokój oraz klimat "pozamiejski", 

Spokój,  alejki spacerowe, 

Spokój, cisza, a latem odpoczynek nad wodą, 

Spokój, cisza - chodzę tam na spacery z psem i niemowlakiem w wózku  

Spokój, cisza, miejsce do spotkań i spędzania wolnego czasu, wędkowania, częstych spacerów. Świetne 

położenie kompleksu stawów - stosunkowo niedaleko od centrum miasta. 

Spokój, cisza, natura, 

Spokój, cisza, natura, roślinność, 

Spokój, dzikość, 

Spokój, możliwość doświadczania przyrody, 

Spokój, oddalenie od zgiełku ulic, możliwość pobiegania, 

Spokój, przyroda, cisza, 

Spokój, woda, możliwość spaceru i jazdy na rowerze, 

Spokój, miejsce do spędzania wolnego czasu z rodziną, 

Stanica 10 HDŻ, 

Stanica 10 HDŻ ,krąg ogniskowy ,plaża z przystanią, siłownia na powietrzu, 

Stanica 10HDŻ, 

Stanica harcerska, plaża, 

Stanica wodna Harcerzy z 10 HDŻ oraz miejsca wokół stanicy i stawu Morawa, 

Staw jest piękny z plażami z obu stron, wokół otoczony laskami, nie słychać szumu aut. Jest to terem 

o bardzo dużym potencjale, 

Staw, tereny pobliskie gdzie można odpocząć, 

Stawy, 

Stawy tworzące wodny ekosystem, 
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Stawy, piękno przyrody, Żeglarska Drużyna Harcerska działająca przy stawie Morawa, która świetnie 

się pokazuje, ma piękny sprzęt, dużo pomysłów, świetnych żeglarzy, pokazujących piękno żeglarstwa 

na takich małych stawach, zbiornikach wodnych, 

Stawy, piaszczyste plaże, roślinność oraz zwierzęta zamieszkujące te rejony, 

Stawy, wodorosty, zarośla, drzewa, łabędzie pływające po stawach,  wędkarze łowiący ryby,  pływające 

po stawie łódki i żaglówki, (2 odpowiedzi) 

Ścieżki między drzewami w okolicy stawu Borki, 

Ścieżki spacerowe wokół stawów, 

Ścieżki/szlaki rowerowe (nieco zaniedbane, wymagają przeglądu, rewitalizacji), 

Teren, woda i spokój , 

Tereny przy stawie, gdzie można aktywnie i relaksacyjne spędzić wolny czas, 

Tereny zielone i akweny wodne w środku wielkiej aglomeracji - bardzo miłe miejsce by odpocząć 

i oderwać się od miejskiego zgiełku podczas spaceru z bliską osobą. 

Można odpocząć, 

Na terenie miasta mamy to, co często jest daleko poza miastem, 

Tylko woda i łabędzie, 

Uwielbiamy tam spacerować. Uwielbiamy ciszę, spokój tych miejsc... Odpoczywamy tam po codziennej 

gonitwie,  

W okresie letnim zapewnia rekreację tj., pływanie, jazda na rowerze, 

Widok stawu jesienią czy zima, a latem tam jestem. Mam tam jeszcze szwagra a i ja z stamtąd 

pochodzę, mój mąż też, 

Widoki, 

Widoki, 

Widoki, okolica spokój, 

Widoki, atmosfera miejsca, 

Widoki, cisza i spokój, w miarę czysta woda, 

Widoki, dobre miejsce na relaks, 

Woda (11 odpowiedzi) 

Klimat jakie ma to miejsce, 

Plaża, 

Przyroda, 

Zieleń, przyroda, 

Zieleń, zwykle jeżdżę rowerem z Szopienic przez Knicza, potem Borki i wracam ścieżką rowerową 

za stadionem Ludowym potem koło Bagru (obecnie chyba Morawa) podoba mi się zagospodarowanie 

terenu po stronie Sosnowca,  
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Wspaniała przyroda,  

Wspaniała przyroda, duża ilość ptaków i ich lęgowiska, 

Dobry teren do wypoczynku i rekreacji, 

Bezpieczny wypoczynek z dziećmi, 

Cisza i spokój, 

Wychowałam się tam, 

Zachowane środowisko naturalne, 

Brak ekspansywnego zagospodarowania terenu, 

Zalesione alejki, widok zachodzącego nad stawami słońca, 

Można za darmo popływać, wypocząć i się poopalać. A także jest dużo miejsca i blisko, 

Zieleń (8 odpowiedzi) 

Cisza, 

Przestrzeń do spacerowania/grillowania, 

Łabędzie, przestrzeń dla dzieci, place zabaw, 

Łabędzie, spokój, 

Spokój, 

 

5. Co się Pani/Panu nie podoba w miejscu, które Pan(i) 

odwiedza? 

Brak ławek i koszy na śmieci, 

Zbyt mało ścieżek rowerowych, 

Latem pijaństwo i zanieczyszczanie tych terenów (brak patroli Policji, Straży Miejskiej), 

Brak zagospodarowania przestrzeni, (2 odp.) 

Brak ścieżki rowerowej, ścieżki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wózków 
dziecięcych - utwardzona droga, (2 odp.) 

Nielegalny wywóz śmieci na ten teren, 

Brak zakazu wjazdu dla samochodów, co powoduje znaczne zniekształcenie terenu, 

Brak  koszy na śmieci, 

Brak sieci szlaków turystycznych, 

Śmieci (po pierwsze jest to problem ludzi, którzy śmiecą; po drugie braku śmietników/koszy), 

Ruch samochodowy, 

Rozjeżdżanie dróg przez pojazdy samochodowe, quady itp., 
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Obrzydliwa szutrowo-asfaltowa nawierzchnia drogi ciągnąca się od szopienickiego cmentarza 
aż do dolnego brzegu zbiornika Morawa, 

Bardzo zaniedbane zejście od strony przystanku tramwajowego ""Szopienice Stawiki"", 

Zalegające i nie usuwane glony ze stawu Morawa (dotyczy odcinka plaży od ul. Sosnowieckiej 
w kierunku Borków - wzdłuż skarpy), 

Wjeżdżające samochody od strony cmentarza, 

Ruch samochodów, quadów, motocykli crossowych, 

Brak śmietników - czyli śmieci zostawiane przez bywalców, 

Bałagan,  

Bałagan i śmietnik, 

Bałagan, 

Bardzo duża ilość śmieci, 

Bardzo kiepski stan techniczny alejek wokół przedmiotowych stawów (utrudniona jazda 
wózkiem dziecięcym po popękanych i wystających płytach chodnikowych, na większości 
odcinków podłoże nieutwardzone), zbyt mała ilość ławek oraz krytyczny stan techniczny 
i estetyczny istniejących, 

Borki - wszystko na dziko nie zagospodarowane. Brak dobrej drogi np. od strony cmentarza. 
Na miejscu powinny być zielone parkingi oraz toy toye. Trawa równo przycięta i kosze 
na śmieci również te na węgiel drzewny z grilla. Wydaje mi się ze nie ma sensu wstawiać 
gotowych wiat na grilla jak to jest w Parku Śląskim. Tutaj większość osób przyjeżdża ze swoim 
sprzętem, a taka wiatę pewno przez cały dzień będzie okupować jedna rodzina. Ważne żeby 
zrobić też coś z plażą i dnem w stawie, 

Morawa, od strony linii tramwajowej infrastruktura poprawiła się jednak nadal nie można 
swobodnie spacerować dookoła całego stawu. Jest tyle nierówności, że z wózkiem nie da rady. 
Dla biegaczy również mordęga, błoto i nie równo. Jeśli chodzi o plażę to jest mała ze względu 
na uksztaltowanie terenu. Dlatego uważam, że na plażowaniu powinniśmy się skupić 
na Borkach, a tutaj zostawić ładną plaże tak jak jest, 

Brak dobrego dojazdu, teren niezagospodarowany, 

Brak drogi dla rowerów albo asfalt popękany i dziurawy, 

Brak estetyki. Teren nieco zaniedbany. Brak infrastruktury (restauracje, deptaki, place), 

Brak gospodarza, niezagospodarowany teren w okolicy cmentarza, 

Brak inwestycji w tak piękne tereny, zaniedbane, 

Brak jakiegokolwiek nadzoru. Często śmieci na plaży, 

Brak lokalu gastronomicznego, 

Brak jakiegokolwiek zagospodarowania terenów o ogromnym potencjale rekreacyjnym, 
porzucenie jedynego oficjalnego kąpieliska w mieście (Morawa) nie pozostawiając nie 
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w zanadrzu mieszkańcom, całość mogłaby być mniejszą Pogorią, jest natomiast pozostawioną 
sobie dziczą, 

Brak jakiegokolwiek zagospodarowania terenu ze strony miasta (w przeciwieństwie 
do pobliskich Sosnowieckich stawików), 

Brak jakiegokolwiek zagospodarowania terenu, brak poczucia bezpieczeństwa, 

Brak kontroli nad przebywającymi na plaży, którzy piją, klną, i brudzą, 

Brak oczyszczenia stawu z roślin,  

Brak ratowników, 

Robienie sobie parkingu z miejsc przeznaczonych do plażowania, 

Brak kontroli ratowników, 

Brak koszy, brak ratowników, toalet, bezpiecznych miejsc dla dzieci np. piaskownic dla bardzo 
małych dzieciaczków, gdzie rodzic może spokojnie się opalić, a dziecko zabawia się 
w piaskownicy, 

Brak koszy na śmieci, ławek, miejsc gdzie można posiedzieć, 

Brak koszy na śmieci, 

Brak koszy na śmieci, brak miejsc do  wypoczynku, odpowiedniego parkingu 
dla przyjeżdzających samochodów jak również brak zakazów dla wjeżdżających prawie 
do stawu, 

Brak koszy na śmieci, ścieżek rowerowych, oświetlenia. Poza tym jest dość niebezpiecznie 
ze względu na brak obecności służb mundurowych, a odwiedzający tą okolicę często są 
agresywni i pod wpływem alkoholu, 

Brak ławek przy stawie Borki (nie zawsze trzeba lubić wypoczynek na trawie lub piasku). Brak 
dostępu do sanitariatów (problem dla mieszkańców poza Katowic) . Mała świadomość i brak 
kompleksowej ochrony środowiska, 

Brak ławek, zarośnięte ścieżki, brak zagospodarowania terenem, brudny piasek, 

Brak miejsc parkingowych, 

Brak miejsca do siedzenia, grillowania, szeroko pojmowanego wypoczynku, 

Brak nadzoru, 

Brak ogrodzenia, nie wyremontowana harcówka, która szpeci teren, brak Mariny, brak 
parkingów, brak miejsca do relaksu, odpoczynku, kąpieli wodnej, rekreacji na wodzie, dużo 
śmieci dookoła, 

Brak oświetlenia, brak ławek, na Borkach brak drogi do jeżdżenia wózkiem dziecięcym, 

Brak pomysłu na ten teren. Brak restauracji, ścieżek, oświetlenia, patroli policji, bardzo duża 
niedbałość o czystość osób korzystających z tych terenów, 

Brak ratownika i zagospodarowanej plaży dla odwiedzających, mała ilość koszów na śmieci, 
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Brak ratowników, zarośla w wodzie, 

Brak ratowników, zarośnięta woda glonami, 

Brak ratowników, brak punktów gastronomicznych, brak osób dbających o czystość, 

Brak ratowników, kąpieliska z prawdziwego zdarzenia, infrastruktury dla rowerzystów, 

Brak sanitariatów, śmieci, 

Brak ścieżek rowerowych, ławek, rozrzucone śmieci, 

Brak ścieżek, ławek, koszy na śmieci, 

Brak służb porządkowych, duże zaśmiecenie terenu wokół akwenów, 

Brak strzeżonego kąpieliska, toalety, ławek, 

Brak ścieżek i drogi dojazdowej, brak koszy na śmieci, zanieczyszczone stawy i dziko zarośnięte 
krzaki, 

Brak ścieżek na rolki, 

Brak ścieżek rowerowych, brak koszy na śmieci, ławek, 

Brak ścieżek rowerowych, chodnika dla pieszych,  

Brak ścieżek rowerowych, śmieci, opłata za wejście na plażę Hubertus, 

Brak ścieżki rowerowej, brak koszy na śmieci i WC, 

Brak śmietników, brak ławek, brak oświetlenia, brak zorganizowanych i oznaczonych ścieżek 
spacerowych i rowerowych, brak specjalnie wydzielonych miejsc do grillowania, brak 
wydzielonego kąpieliska, brak toalet, 

Brak śmietników, kilku ławek, natomiast na odcinku ścieżki z ul. Borki przy stawie borki do ul. 
Kresowej brakuje ubitej drogi np. dla wózków oraz oświetlenia dla możliwości wieczornych 
spacerów np. w okresie jesienno – zimowym, 

Brak toalet, brak natrysków oraz umywalek, 

Brak toalet, punktów sanitarnych(natrysków, umywalek), brak bieżącej wody, 

Brak toalet, samochody praktycznie przy samej wodzie, brudny piach, 

Brak utwardzonych ścieżek np. do dojazdu wózkiem lub na rolkach. Brak oświetlenia. Brak 
koszy na śmieci. Zbyt mała i brudna plaża. Brak dużego darmowego parkingu. Bardzo zła 
i dziurawa ulica dojazdowa od ul. Roździeńskiego (część ul. Borki). Brak infrastruktury 
gastronomicznej i sportów wodnych. Obecność psów, brak wyznaczonych stref dla nich i nie 
sprzątanie po nich, 

Brak WC, 

Brak wystarczającej liczby koszy na śmieci w sezonie na Morawa. Na Borkach panuje totalny 
chaos nie ma toalet, koszy na śmieci, aż strach pomyśleć, co jest w wodzie, 

Brak wyznaczonych dróg, niewykorzystana przestrzeń. W żaden sposób niezagospodarowana, 
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Brak zagospodarowania - brak oświetlenia, ławek, koszy, chodnika, 

Brak zagospodarowania płazy ścieżek rowerowych miejsc gdzie można coś zjeść napić się, 

Brak zagospodarowania przestrzennego typu ławki, alejki. 

Brak zagospodarowania terenu (7 odp.) 

Brak zagospodarowania terenu w postaci  oświetlenia, ścieżek dla osób, które chcą 
spacerować, jeździć na rolkach, brak: ławek, koszy na śmieci, koszy na odchody piesków, 
wypożyczalni sprzętu sportów wodnych, parkingu od strony stawu Borki, miejsca 
na foodtrucki. Potrzeba oczyszczonej plaży, 

Brak zagospodarowania w/w miejsc, brak elementów rekreacyjnych ścieżek rowerowych, 
do biegania, spacerowych, 

Brak zagospodarowania, śmieci, 

Brak zagospodarowania. Dziwi mnie to, że taki kompleks przyrodniczy jest zaniedbany, 
zaśmiecony i brak jest śladów działania .Nie ma co porównywać do np. Pogorii czy Paprocan. 
Nawet plaża strzeżona została zamknięta, 

Brak zagospodarowanych i wybudowanych ścieżek, brak podstawowej infrastruktury 
turystyczno-wypoczynkowej, jak chociażby na terenie sąsiedniego miasta już nie wymieniając 
jego nazwy - chcielibyśmy na terenie Katowic również mieć taką możliwość, podobnie jak 
to jest na przykład na Trzech Stawach, 

Brakuje mi miejsca do siedzenia, sklepu , placu zabawa dla dzieci,  

Brakuje opieki ludzi, którzy się znają na zieleni, wodzie i zwierzątkach – ptactwem, które się 
tam znajdują. Więcej patroli, bo niektórzy znaleźli sobie tam dobry punkt do wyrzucenia 
śmieci. Brak latarni. Nie chciałam bym, aby nagle zrobić tam "deptak metropolii”, 

Brud, śmieci, (9 odp.) 

Niezagospodarowanie terenu, 

Brud pozostawiony po innych turystach, samochody wjeżdżające i zanieczyszczające piasek, 

Bałagan, śmieci – SYF, 

Brud, dużo śmieci, brak zagospodarowania terenu, ławek, jakiejś ciekawej łąki, dróżki, nawet 
wysypanej piachem. Brudna woda i brud plaży zniechęcają mnie do kąpieli w upalne lato, 
niestety wolę wybrać inny staw bądź muszę się kisić w upały :( 

Smród, 

Brudny piasek, 

Brudna plaża i brak ratownika na kąpielisku Morawa, 

Brudna woda, 

Brudna woda , brudny las , nierówna powierzchnia i ludzie kąpiący psy i konie, 

Brudna woda, mała plaża, dużo drzew, mała powierzchnia dla ludzi, 
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Brudny piach, śmieci, 

Brudny piasek , zanieczyszczona woda  

Brudny piasek, 

Brudny piasek, zbyt duże zarośla, 

Brudny staw oraz ogólnie niezadbane miejsce :( 

Chaos, pijaństwo, śmieci, 

Cisza spokój i wypoczynek nad jeziorem, 

Cisza, spokój, brak asfaltu, natura, 

Coraz więcej pojawia się osób jeżdżących samochodami terenowymi, generalnie pojazdami 
generującymi dużo hałasu i śmierdzących spalin, 

Czasami ludzie traktują to miejsce jak wysypisko śmieci.  To razi w oczy i w serce, 

Czasem trochę strach, 

Dewastacja terenu, śmieci, 

Dobrej jakości ścieżek i alejek, 

Dojazd, 

Duża ilość śmieci zalegających na tych terenach, 

Duże zanieczyszczenie stawu, 

Duże zarośla wokół stawu. Brak porządnej ścieżki do spacerowania, 

Dużo śmieci jest. Wieczorami nie czuję się tam bezpiecznie! 

Dużo śmieci, brak infrastruktury, 

Dzikie i niebezpieczne dla dzieci kąpieliska - brak ratownika latem, problemy z pijącymi 
alkohol, brak infrastruktury do aktywnego wypoczynku z rodziną, brak ławek, koszy na śmieci, 
brak ścieżek spacerowo - rowerowych, brak możliwości wypożyczenia sprzętu,  

Dzikie wysypiska  jazda na quadach, 

Dzikie wysypiska  jazda na quadach, 

Dzikie wysypiska śmieci, brak koszy na śmieci, brak dróżek, infrastruktury, oświetlenia, błoto 
w koleinach rozjeżdżonych przez samochody,  

Ekspansja mozaiki w akwenie, 

Fatalna infrastruktura ubitych  ścieżek. Również brak chodników, aby dojść od przystanku 
do zbiorników wodnych, 

Glony w stawach, 

Glony, za dużo glonów, które uniemożliwiają korzystanie z akwenu wodnego. Tym należałoby 
zając się w pierwszej kolejności, 
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Ingerencja człowieka (np. tworzenie asfaltowych ścieżek), 

Jako mama kilkumiesięcznego dziecka i mieszkanka osiedla przy stawie Morawa, nie podoba 
mi się fakt, że przy takim pięknym terenie praktycznie nie ma gdzie spacerować z dzieckiem. 
Codziennie spaceruję zatem przy Stawikach w Sosnowcu, bo moje własne miasto nie daje 
takiej możliwości. Co więcej teren wokół stawu Morawa jest bardzo zaniedbany i zaśmiecony, 

Jest brudno, 

Niebezpiecznie jest wchodzić do wody, 

Miejsce jest zaniedbane - zieleń, ścieżki, 

Brakuje ścieżki rowerowej z centrum miasta - teraz to 30 min jazdy z Mickiewicza. Z dobrą 
ścieżką 15 - 20 i miejsce ożyje również dla mieszkańców centrum, 

Jest brudno, NIE MA KOSZY NA ŚMIECI, ławeczek,  

Jeżeli będzie jakaś gastronomia, to warto zadbać, by obyło się bez wrzeszczącej z głośników 
muzyki. Żeby nie przerodziło się to w drugi ROGOŹNIK dla pijących alkohol i krzyczących 
na dzieci rodzin. To może naprawdę być piękne miejsce dla normalnych, zwyczajnych ludzi, ale 
standard musi wyznaczyć miasto, 

Jest dużo śmieci i zanieczyszczeń, 

Jest zaśmiecone niezadbane i śmierdzi i bardzo sporo szkła jest w wodzie i brakuje baru gdzie 
można by było posiedzieć w spokoju i placu zabaw dla dzieci, 

Jezioro zbyt zarośnięte, 

Jeżdżące auta i kupy śmieci, 

Kierowcy, którzy parkują samochodami praktycznie pod samą plażą, 

Quady i motory, których ryk niesie się na całą okolicę, rozjeżdżające ścieżki od strony 
cmentarza w Szopienicach. Latem oraz w ciepłe dni osobnicy siedzący na ławkach, hałasując 
i racząc się napojami wyskokowymi do późnej nocy. Patrole policji jeżdżą drogą od strony 
osiedla Morawa więc nie widzą co dzieje się na ścieżce wzdłuż stawu. Krajobraz, prawie jak na 
mazurskim pojezierzu ;) 

Leżące śmieci oraz jeżdżące samochody, 

Łabędzie i widoki, odskocznia od szarych bloków, 

Mała ilość koszy na śmieci, latem woda w stawach wydaje się brudna, wokół niego na brzegach 
leżą śmieci, stare meble, opony samochodowe, co psuje całkowicie krajobraz i razi w oczy 
przechodniów, 

Mała plaża przy stawie Morawa, brak koszy na psie odchody lub "toalety" dla psów, brak 
prostej nawierzchni do jazdy na rolkach, 

Mało ścieżek spacerowych, 

Stanica wodna Harcerzy z 10 HDŻ oraz miejsca wokół stanicy i stawu Morawa, które służą  
zuchom, harcerzom, wędrownikom , instruktorom oraz rodzicom członków 10 HDŻ 
i Uczniowskiego Klubu Sportowego JUNGA,  
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Miejsca są zaniedbane, brak ścieżek, w tych miejscach nie czuję się bezpiecznie, 

Miejsce jest zaniedbane - w wielu miejscach leżą śmieci, zieleń jest nieuporządkowana, 

Miejsce zaśmiecone szczególnie po sezonie letnim, auta blisko stawu, 

Młodzi ludzie i ich zapał do pracy, 

Możliwość dojazdu (niemal do linii brzegowej) samochodów (oraz innych pojazdów 
silnikowych, np. motocykli), co jest uciążliwe zwłaszcza późną wiosną i wczesnym latem - 
właściciele aut nierzadko urządzają nad stawami swego rodzaju "pikniki" - piją alkohol, 

Można się utopić, bo jest nie równo, 

Najbardziej drażni mnie to, że nikt się tym nie interesuje. Każde myślące władze miasta 
zainwestowałyby w tak duży, czysty staw jakim jest Morawa (tut. Bagier) i zrobiłyby z tego 
teren inwestycyjny, na którym można zarobić duże pieniądze, 

Natura i spokój, 

Nie ma takiej rzeczy, 

Nie podoba mi się, że np. nie ma toalet i nierówny teren,  

Nie podoba mi się ze dojście do Hubertusów jest niebezpieczne, kładka bez barierek, brak 
koszów, można było by zrobić jakiś plac zabaw dużo terenu lecz żadnego zagospodarowania, 

Nie podoba mi się to, że jest brudno .Często przebywa tam nieciekawe towarzystwo 
zachowujące się karygodnie, 

Piją przeklinają, aż strach czasami tam siedzieć, 

Nie podoba mi się zachowanie ludzi głownie latem gdy przyjeżdżają nad stawy i zostawiają 
góry śmieci, może przyczyną jest tego brak koszy na śmieci (zostawiane worki między 
drzewami nie  wystarczają) lub też zwykła ludzka głupota,  

Nie podoba mi się, że nie ma ratowników i że te miejsca są niezagospodarowane, 
a to naprawdę miejsca z duszą, 

Nie podoba mi się, że miejsce to jest zaniedbane, więc niestety bardzo brudne. Występuje 
zakaz pływania, a wystarczyłoby tylko oczyścić zbiornik. Ponad to brakuje ścieżki rowerowej 
i rolkowej. Brakuje również jakichś atrakcji dla dzieciaków, 

Nie podobają mi się walające się śmieci wzdłuż brzegów, stare meble powrzucane do wody 
(zwłaszcza w okolicy osiedla), ludzie pijący piwo i inne wyskokowe napoje pod krzaczkami przy 
plaży, bo tam im to uchodzi bezkarnie; brak ratownika latem na plaży na Morawie, 

Niebezpiecznie, 

Niedobór infrastruktury tj. chodników wybrukowanych, ławek, 

Niekiedy wędkarze nie zachowują porządku oraz to, że wjeżdżają tam samochodami (byle 
bliżej łowiska), 

Niektóre miejsca są nieco zaniedbane, można by poprawić jakość ścieżek, etc., 

Nielegalne wyrzucanie śmieci, 
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Wjazd samochodów na teren, 

Brak nadzoru ratownika w okresie letnim, 

Brak legalnej plaży, 

Brak toalet, 

Brak nadzoru straży miejskiej. 

Nieporządek, 

Nieporządek, samochody, wjeżdżające w dużych ilościach, 

Niezagospodarowane, brak spójności, 

Niezbyt czysta woda i wodorosty z niej wyrastające. Wystarczy trochę chęci, a naprawdę może 
to być wizytówka miasta, 

Obecna patologia społeczna, 

Śmieci na plaży, 

Brak ratownika, 

Od dziecka tu mieszkam i zawsze podobało mi się, kiedy spoglądam przez okno to widzę 
właśnie staw, piękne zielone tereny, łabędzie i kaczki. Bardzo mi się nie podoba jak staw 
zarasta i staje się coraz mniej przezroczysty. Nie widać wody tylko coraz więcej chaszczy, 

Odrażające są śmieci i kompletny brak koszy czy innych pojemników, tak ciekawe miejsce 
w którym brak alejek spacerowych, zaplecza relaksu - ławek, nie zauważyłam jakiegokolwiek 
zagospodarowania stawów, plaże  nie przygotowane do kąpieli, 

Ogólny bałagan, 

Okolica, 

Osoby spożywające alkohol, śmieci, słaba infrastruktura, 

Panująca tam cisza i spokój oraz bliskość natury, 

Parkowanie samochodami prawie nad akwenem wodnym, szaleństwa na quadach i crossach, 
zaśmiecanie przez bywalców, brak parkingów oraz brak nadzoru oraz kontroli przez 
odpowiednie organy, 

Parkujące samochody przy plaży, 

Brak koszy na śmieci, 

Piękno natury:) Przyjemny odpoczynek, a latem ochłoda kąpieli w stawach, 

Plaże są czasem brudne, wyglądają na zaniedbane. 

po stronie Szopienic brakuje ścieżek rowerowych z prawdziwego zdarzenia . Przydałby się też 
deptak dookoła stawów , jakieś wydzielone kąpieliska, miejsca do plażowania i punkty 
gastronomiczne. 
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Podejrzani ludzie, śmieci,  to co się słyszy i czyta o tym co się tam dzieje - jednym słowem brak 
poczucia bezpieczeństwa, 

Powinno być bardziej dbane przez miejską zieleń,  

Pozostawione przez miłośników natury śmieci, a szczególnie plastikowe butelki po napojach 
i dzikie wysypiska, 

Pozostawione przez miłośników natury śmieci a szczególnie plastikowe butelki po napojach 
i dzikie wysypiska, 

Przestrzeń i woda, 

Przyroda, 

Przyroda w dosyć naturalnej formie, 

Rozrzucone śmieci, 

Rozrzucone śmieci, 

Samochody przy stawach, 

Samochody, quady, motory (powinien być zakaz wjazdu na teren stawów). Ponadto powinien 
zostać zagospodarowany (nie asfalt, nawierzchnia jest ok) - dla mnie ważny byłby plac zabaw, 
bądź miejsce dla dzieci, żeby nie trzeba było iść 3 km na Stawiki, miejsce do siedzenie, kosze 
na śmieci, oświetlenie i patrole straży, bo (szczególnie latem) odbywają się tam „imprezy, 

Sąsiedztwo składu węgla oraz miejsca spotkań młodzieży przestępczej, 

Słaby dojazd, 

Śmieci, 

Śmieci, 

Śmieci, ogólnie syf otaczający staw, 

Śmieci, śmieci i jeszcze raz śmieci, 

Brak patroli, 

Spokój, 

Spokój i cisza, 

Spore zaniedbanie terenu, 

Stan piasku nad Stawem Borki pozostawia wiele do życzenia, jest czarny; brakuje bezpiecznych 
zejść nad wodę; staw jest zarośnięty i zaniedbany, 

Stan wody, 

Stanowczo za mało koszy na śmieci, ławek itp. samochody wjeżdżające praktycznie na brzeg 
stawu, mało wyznaczonych miejsc "piknikowych"(stoliki, miejsce na ognisko, zadaszenie); Brak 
zakazu picia alkoholu i palenia; brak ścieżek rowerowych, rolkowych, 

Staw podoba mi się dalej i mały bagier, ale budynki są teraz przerażające, 
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Stawy są za bardzo zarośnięte, brak ławek i czystości, 

Sterty śmieci, 

Strefy kąpielowe są zarośnięte przez wodorosty, 

Syfiasta woda, śmieci i kupy wszędzie , 

Śmieci, (31 odp.) 

Śmieci, śmieci, śmieci - pozostawione przez  plażowiczów i wędkarzy oraz dzikie wysypiska  - 
poremontowy gruz inne odpady, wyrzucane z podjeżdżających samochodów, 

Brak zainteresowania zagospodarowaniem kompleksu, 

ŚMIECI :((((( To takie smutne, że pomimo takich ilości koszy na śmieci, ludzie nadal rzucają 
śmieci gdzie popadnie, 

Brak placu zabaw i brak ratowników, 

Brak śmietników, 

Ścieżki wokół lasku, 

Śmieci jeżdżący motocykliści oraz quady, które niszczą to wszystko, 

Śmieci, które ludzie zostawiają po sobie i w szczególności rowerzyści!  

Brak koszy, a jeśli są na Morawie od strony Sosnowca to nikt ich nie opróżnia i śmieci 
są wszędzie!!! 

Śmieci na drogach i w okolicznych krzakach, 

Śmieci oraz masa glonów na stawie Morawa, 

Śmieci przede wszystkim! Nad ten staw bez problemu można się dostać autem i niestety jest 
to otwarta furtka do wywożenia tam śmieci i gruzu, 

Śmieci w wielu miejscach, 

Śmieci walające się wokół stawu Morawa, brak koszy na śmieci od strony Sosnowca na stawie 
Morawa, 

Śmieci wyrzucane dookoła, 

Brak infrastruktury rekreacyjno - sportowej i rzeczy, które zatrzymałyby mnie tam na dłużej, 

Brak infrastruktury, 

Brak koszy, 

Brak koszy na śmieci,  

Brak koszy,  

Brak ławek, śmietników, oświetlenia, ścieżek, 

Śmieci, brak odpowiednich pojemników do ich wyrzucania, niezadbany teren, 

Brak oświetlenia, średnie bezpieczeństwo, 
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Brak poszanowania do tego miejsca, 

Brak sprzątania, brak zagospodarowania, brak ochrony policji, pijaństwo, 

Brak ścieżek wzdłuż akwenów wodnych, brak miejsc od odpoczynku - ławek, ławek i stolików, 
miejsc do grillowania lub miejsca na ognisko, koszy na śmieci, jakiejś knajpki, 

Brak ścieżki rowerowej, 

Chuligaństwo i wandalizm 

Śmieci, dzikie wysypiska, wypalanie trzcinowisk (w dużej mierze przez wędkarzy), niszczenie 
przybrzeżnej roślinności (wycinanie szuwarów, niszczenie rzadkich gatunków przybrzeżnych), 
Urządzanie polowań na ptaki w terenie uczęszczanym przez ludzi, gdzie występują chronione 
gatunki ptaków, 

Śmieci, gruz itp., 

Samochody, 

Śmieci, ludzie pijacy piwsko, 

Śmieci, pijani plażowicze, samochody zaparkowane tuż nad stawem, brak jakiejkolwiek 
infrastruktury (parking, regularnie opróżniane kosze na śmieci), 

Śmieci, przepełnione kosze na śmieci lub ich brak trasy do jazdy na rolkach, 

Śmieci, rozwalone butelki, brak poczucia bezpieczeństwa w alejce spacerowej wokół stawu, 

Śmieci, samochody jeżdżące po wyremontowanej ścieżce rowerowej, 

Śmieci, wyrzucane przez kierowców samochodów, 

Śmieci, mało bezpiecznie, 

Śmieci, miejscowe pijaczki, 

Śmieci, brak kubłów i ich regularnego opróżniania, rozjeżdżone dukty wokół stawów 
(wystarczy wyrównać tłuczniem), brak wiat grillowych, brak zaplecza socjalnego, brak 
sezonowych choćby punktów sklepowych, 

Śmietnik pozostawiony przez ludzi, 

Śmietniska, dzikie parkowanie aut, ogólne niezagospodarowanie terenu, 

Teren nie jest zagospodarowany, dużo śmieci,  

Teren zaniedbany przez niezagospodarowanie (zaśmiecanie przez ludzi, wjazd samochodów 
pod sam staw, brak bezpieczeństwa przez policje oraz straż miejską, zagłuszanie spokoju przez 
jazdę quadami i crossami), 

Ludzie nie sprzątają po sobie, 

To że ten potencjał jest niewykorzystany. zaśmiecenie. nierówne nawierzchnie ścieżek, 

To, że jest dzikie. Nie ma wielu ludzi, można odpocząć od codziennego biegu i wyciszyć umysł. 
Nie ma wielu rowerzystów i tłumów rolkarzy. Kilkaset metrów od domu mogę się poczuć jak 
na wakacjach i prawdziwie odpocząć, 
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Totalny brak infrastruktury i to, że jest brudno, 

Tragiczny stan drogi dojazdowej, brak infrastruktury - parkingi, gastronomia, WC, itp., 

Walające się śmieci, 

Więcej WC, 

Wjazd samochodów na teren, wyścigi quadów oraz crossów na terenie lasu oraz przy akwenie, 
zaśmiecanie po wypoczynku przez bywalców, 

Wjazd samochodów w zasadzie pod sam akwen, brak ścieżek rowerowych, utwardzonych 
ciągów pieszych i rolkowych, brak promocji tego miejsca, brak plaży i kąpieliska strzeżonego 
przynajmniej w sezonie (czerwiec - sierpień) oraz brak jakiejkolwiek infrastruktury (toalety, 
przebieralnie, mała gastronomia). Wystarczy spojrzeć za miedzę czyli Sosnowieckie Stawiki, 

Wjazd samochodów, wyścigi quadów i crossów, zaśmiecanie terenu przez przechodniów, 

Wjeżdżające samochody na tereny zielone, pozostawianie śmieci, dzikie ogniska, traktowanie 
terenu zalesionego jako wysypiska - bardzo dużo śmieci dużych,  

Wjeżdżanie samochodami w pobliże stawów, szaleńcy na quadach, tony śmieci (szczególnie 
nie podobają mi się wiecznie przepełnione kosze na śmieci przy stawie Morawa), 

Wspomnienia, 

Wszechobecny brud oraz zarastające stawy i brak ławek, 

Wszystko, 

Wszystko,  

Wszystko mi się podoba, 

wszystko mi się podoba, 

Wszystko. Okolica Bagru razem z Borkami to bardzo fajna okolica. Latem, żeby się ochłodzić 
w jeziorku, a przez resztę okresu najlepsze miejsce na spacery, 

Za dużo glonów, nieporządek, 

Za mało koszy na śmieci, wystające zarośla z wody, brak ratownika, brak miejsca na parking, 
stoły do ping-ponga po co to komu? Plaża to ma być plaża, a nie że na plaży wstawiacie jakieś 
stoły, siłownie itp. zmniejszając tym powierzchnie plaży,  

Zagospodarowanie terenu w ogół stawu oraz często jakoś wody, 

Zalegające śmieci oraz to, że mogą tam wjeżdżać auta, 

Zanieczyszczenia(śmieci), nieuporządkowana zieleń ,brak ścieżki na około stawu Morawa, 

Zanieczyszczenie stawów, 

Zanieczyszczenie terenu, 

Glony w wodzie, 

Zanieczyszczenie terenu i zbiorników wodnych, brak wykorzystania potencjału miejsca, 
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Zanieczyszczenie terenu, 

Zanieczyszczenie wody i plaży, 

Zaniedbana estetyka zewnętrzna stawu. Brudny piasek, pełno szkła, W lato woda 
nie najlepszej jakości. Brak nadzoru. Ludzie tam myją samochody itp., 

Zaniedbana zieleń oraz śmieci, 

Zaniedbane plaże, praktyczny brak miejsca do kąpieli, wandalizm, agresywne grupy młodzieży, 
zaśmiecenie, 

Zaniedbane ścieżki wokół stawu, 

Zaniedbanie fajnej okolicy, 

Zaniedbanie, niezagospodarowane miejsca, 

Zaniedbanie, śmieci, brud, 

Zaniedbany teren, 

Zanieczyszczenie wody, zarośnięty staw Morawa - ilość roślinności wodnej, 

Zapuszczone niektóre rejony, dzikie wysypiska śmieci, brak ławek, latarni, kubłów na śmieci, 
punktów małej gastronomi i prawie wszystkiego, co jest po drugiej stronie stawu czyli 
w Sosnowcu koło stadionu tam jakoś  idzie zrobić fajne miejsce rekreacyjne a u nas? Jestem 
optymistą, mam nadzieję, że coś się zmieni, 

Zarośnięty staw Morawa, postawić znak zakaz ruchu dla samochodów przy cmentarzu 
w kierunku Borków, 

Zarośnięty staw, brak miejsc strzeżonych do kąpieli, 

Zaśmiecenie, 

Zaśmiecenie, 

Zaśmiecenie brzegów i wycinka drzew, 

Zaśmiecenie tej okolicy oraz zarastanie stawu Morawa, 

Zaśmiecenie, brak zagospodarowania - ścieżek rowerowych, alejek, 

Zaśmiecenie, osoby spożywające alkohol, 

Zaśmiecony teren, brak ścieżek, chodników, nie uporządkowana zieleń, 

Zbyt długi okres wywozu śmieci z koszy, zarastający staw roślinnością wodną, 

Zbyt duża ilość glonów, co uniemożliwia korzystanie ze stawu Morawa w okresie letnim, 

Zbyt mało dróg rowerowych, 

Policja nie wbija, 

Teren jest dziki, mocno zaniedbany, zanieczyszczony, brak możliwości spacerowania, jazdy 
na rowerze wokół stawów,  żeby było przynajmniej tak jak jest  na Dolinie Trzech Stawów, 
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Zieleń, woda, 

Zły stan dróg dojazdowych, 

Zniszczone ścieżki, 

Borki wygasły przez jakiegoś debila, a te miejsce było piękne dla mieszkańców: cisza spokój 
każdy się znał i nie martwił się tak o dzieci, 

Jest praktycznie w ogóle niezagospodarowane ( szczególnie Borki), 

Można odpocząć. 

 

12. Jakie ma Pan(i) uwagi lub inne pomysły dotyczące 

zagospodarowania tego miejsca, które nie zostały ujęte 

w ankiecie. 

10 HDŻ ma 65 letnią tradycję spełnia dobrą funkcję społeczną, wychowawczą, edukacyjną 

i szkoleniową. W drużynie jest  120 członków i 20 instruktorów. Przy drużynie działa również UKS Junga 

w klasie żeglarstwo jako jedyny klub w tej dyscyplinie na terenie, naszego miasta. Więc wnioskujemy 

o budowę nowej stanicy, może ośrodka wodnego dla 10 HDŻ, 

Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaardzo się cieszę, że ktoś w końcu wziął się za ten temat, 

Bardzo bym chciała aby znalazło się tam miejsce dla psa, jakiś tor agility, wybieg, miejsce gdzie mógłby 

bez zarzutu i bezpiecznie pobiegać, sunia ma dopiero rok i niespożyta ilość energii, naprawdę to by dla 

mnie było bardzo ważne, 

Bezpiecznie połączenie, 

Bardzo ładne i bardzo zaniedbane miejsce. Wstyd się przyznać, ale jeśli chodzi o Stawiki w Sosnowcu 

to wyglądają one o 1000 razy lepiej. Są zagospodarowane, mają plażę wydzielone kąpielisko i strefę 

gastronomiczną. Borki wyglądają jak kałuża w lesie.... :( 

Bardzo ważne jest, żeby jak najmniej zmian dokonać w tym naturalnym środowisku przyrodniczym, 

Brakuje ratownika i komunikacji bezpośredniej ułatwiającej dojazd z południowych dzielnic Katowic. 

Owszem jeździ 695, ale tylko  (powrotny z Morawy) do 16:40, co uniemożliwia powrót na południe 

Katowic. I brakuje komunikacji z dzielnicami bardziej zamieszkałymi jak Piotrowice i Ligota, a jest 

z Kostuchną i Podlesiem, 

Budowa tras do jazdy na rolkach, 

Budowa tras rowerowych dostosowanych do poruszania się po nich rolkami - nawierzchnia asfaltowa, 

Budowa trasy do jazdy na rolkach, 

Całkowity zakaz wjazdu na teren kompleksu  samochodami  dot. plażowiczów i wędkarzy, 

Wybudowanie parkingów przed wjazdami na kompleks, 

Ustawienie tablic informacyjnych z zaznaczonymi: trasami, nazwami stawów, występującymi 

roślinami, ptakami, 
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Chciałbym aby miejsce to łączyło możliwość odpoczynku w godnych warunkach ( budowa alejek, ławki 

itp..), ale jednocześnie była zachowana dzikość tego miejsca. Dobrym przykładem takiego rozwiązania 

mamy w Dolinie Trzech Stawów. Myślę, że tak zachowana równowaga sprawiłaby, że miejsce to stałoby 

się bardziej popularne o przyjazne dla ludzi , którzy myślą, że jest to dziura zarośnięta chaszczami. 

Częste patrole straży miejskiej / policji (dużo młodzieży pijącej piwo, agresywnie się zachowują), 

Częstsze dbanie o czystość okolic stawów, 

Częściej zdarza mi się spacerować od strony Sosnowca, mimo że jestem z Szopienic. Jest tam ładna 

restauracja, wygodny deptak i jest tam bezpiecznie, reszta rozwija się sama i ludzi tam jest mnóstwo. 

u nas jest to wszystko "dzikie"  i niepoukładane, 

Dla mnie Hubertusy to zupełnie inny typ miejsca. Planując inwestycje rozdzieliłbym kompleks na dwie 

grupy ze względu na charakter miejsca, aktualne walory, aktualną popularność itd. Po prostu, nie 

powinno się planować całościowo, wytyczać jednej wspólnej ścieżki rozwoju, 

Dodatkowo parkingi dla rowerów. Lepszą droga dojazdowa dla samochodów. Baza dla "wodniaków" 

np. z możliwością wypożyczenia łódek z jednym żaglem (szkółka żeglowania  na optymistach - pierwszy 

krok żeglarza, coś podobnego do szkółki prowadzonej swego czasu na Wiśle w Krakowie), 

Dużo czynności można wykonać z pomocą 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej, która jest wizytówką 

tamtego miejsca, jednak należy im pomagać w rozwoju, 

Jest tu duży potencjał, poza tym podwyższyć to atrakcyjność dzielnicy, która jest na poziomie 0, 

Kajaki rowerki wodne. Przede wszystkim zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych parking od ul Borki 

jest tam bardzo dużo miejsca które można wykorzystać, 

Kapitalnym rozwiązaniem byłoby zagospodarowanie kompleksu bez drastycznych interwencji 

w środowisko naturalne tak, aby kosze na śmieci, stoliki, ławki oraz inna infrastruktura, w szczególności 

trasy rowerowe i alejki spacerowe nie szpeciły pięknego i na swój sposób wyjątkowego środowiska 

naturalnego i atmosfery tego miejsca (w szczególności mam tutaj na myśli część stawu Morawa 

od strony Sosnowca, obszar pomiędzy stawami Morawa i Borki oraz pomiędzy stawami Hubertus I, II i 

III - znajduje się tam wiele wydeptanych ścieżek spacerowych, pozwalających cieszyć się naturalnym 

pięknem tego miejsca, a które łatwo można by zeszpecić, budując tam na przykład betonowe alejki 

i trasy rowerowe). Dobrym pomysłem byłaby także budowa ścieżki edukacyjnej/tablic informacyjnych, 

dotyczących fauny i flory kompleksu stawów (w jak najmniej inwazyjnym miejscu), a także strzeżonego 

kąpieliska, 

Kąpielisko strzeżone, 

Kino letnie, wodny plac zabaw, park miniatur,  

Łatwiejszy dojazd dla pogotowia, straży, policji przy stawie Bagier, 

Mam prośbę żeby nie można było wjeżdżać samochodami wydzielić jakiś parking i całkowity zakaz 

ruchu kołowego, 

Marzę o tym, aby to miejsce ciągle było oaza spokoju, gdzie człowiek i przyroda mogą liczyć na swój 

wzajemny szacunek, 

Miasto Katowice w rejonie zbiornika "Borki" powinno na zasadzie konsultacji z Sosnowcem połączyć 

oba miasta ścieżką rowerową lub innym w miarę bezpiecznym ciągiem pieszym. Skorzystali by na tym 

nie tylko mieszkańcy Borek, Szopienic, ale też Sosnowca, 
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Miejsca dla foodtrucków. Miejsca na ogniska z ławeczkami. Skutery wodne. Wodne połączenie 

wszystkich zbiorników, 

Miejsce do parkowania samochodów oraz zakaz wjazdu na teren obiektu. 

Miejsce na foodtrucki. Połączenie Borków ze Stawikami.  

Miejsce powinno być bezpieczne i dostępne dla mieszkańców. W weekendy w sezonie wejście mogłoby 

być płatne, aby chociaż w minimalnym stopniu pokryć koszty utrzymania. Warto zadbać o czystość 

wody, 

Moim zdaniem, projektując zagospodarowanie kompleksu stawów, nie można kopiować rozwiązań, 

znanych np. z Katowickiego Parku Leśnego (Muchowiec, Dolina Trzech Stawów). Wydaje mi się, 

że niepożądana byłaby zbytnia ingerencja w naturę (np. projektowanie asfaltowych ścieżek, itp.). Bliżej 

mi raczej do koncepcji "parku w stylu angielskim". Wg mnie, zastanawiając się nad kształtem 

kompleksu, trzeba wziąć po uwagę dwa priorytety: podkreślenie naturalnych walorów terenu oraz 

bezpieczeństwo osób, które będą tutaj odpoczywały.  

Molo, 

Może jakiś nawodny market? Pierwszy w Europie, 

Można przygotować trasy żeglarskie i kajakowe obejmujące wszystkie stawy Hubertus. Można też 

poprowadzić ścieżkę rowerową przez teren wokół wszystkich stawów i doprowadzić do połączenia ze 

ścieżkami w Katowicach, Mysłowicach i Sosnowcu, 

Na stawach bardzo dużo osób biega. Można przygotować ścieżki biegowe - szutrowe (trasy dla 

biegaczy) idące równolegle z drogami rowerowymi, 

Najlepiej jak będzie plaża z prawdziwego zdarzenia ;) NIE ROBCIE TYCH STOLÓW DO PING-PONGA BO 

TO TYLKO  BLOKUJE PLAŻE I MIEJSCE DO OPALANIA, 

Należy przede wszystkim zadbać o nadzór nad kompleksem stawów - porządkowanie terenów 

zielonych (pielęgnacja drzewostanu oraz roślin), regularne usuwanie śmieci, 

Należy zabezpieczyć przed quadami i parkowaniem samochodów przy brzegu, organizować patrole 

prawdziwych policjantów, 

Nie chcę, aby miejsce było oblegane przez wielu ludzi. Teraz jest w porządku, cisza i spokój. Może nie 

warto zmieniać zbyt wiele?  

Nie chciałam bym aby za dużo się zmieniło wokół samych stawisk. 

Nie kraść!!! 

Nie należy zapominać, że Stawiki są zespołem krajobrazowo-przyrodniczym. W rejonie tym gniazduje 

wiele gatunków ptaków, obserwowane są ciekawe gatunki owadów (chrząszcze, motyle, ważki. Wiele 

osób przychodzi tam odpocząć od hałasu i zgiełku miasta. Zainstalowanie na tym terenie infrastruktury, 

która generować będzie hałas i zanieczyszczenia spowoduje zniszczenie siedlisk ptaków, owadów, 

roślin. Zaraz przy Stawikach od strony Sosnowca jest stadion więc po co dodatkowo instalować 

infrastrukturę umożliwiającą imprezy masowe? Myślę, że ze Stawików zniknęliby wszyscy ci, którzy 

tam odpoczywają a pojawi się bród i śmieci. Dodatkowo, jeśli miałyby tam być organizowane imprezy 

generujące hałas i będące uciążliwymi dla okolicznych mieszkańców to ja, jako osoba mieszkająca 

bardzo blisko stawików będę zmuszona do przeprowadzki, 
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Nie skatepark - bo tego jest pełno wszędzie, a korzystają głównie dzieci i młodzież, a kosztuje bardzo 

dużo (patrz skatepark przy Dolinie 3 Stawów). Należy zbudować trasy rolkowe z których będą korzystać 

wszystkie grupy wiekowe (patrz trasa rolkowo-rowerowa  na Dolinie 3 Stawów-która w sezonie jest już 

mocno zatłoczona). Teren ten ma potencja podobny do terenów Pogorii w Dąbrowie Górniczej. Inny 

temat to czy mieszkańcy Katowic interpretują teren ten jako własny? Mieszkam w Katowicach 17 lat 

i prawdę mówiąc sądziłem, że teren ten przynależy do Sosnowca - a tu taka miła niespodzianka. 

Obecnie moim zdaniem mieszkańcy Katowic głownie odwiedzają staw Morawa, bo inne "opanowane" 

są przez mieszkańców "zza granicy". Mimo tego warto zainwestować w uporządkowanie całego terenu 

oraz wypromować to miejsce jako nową miejską weekend-ową "miejscówkę". Trzymam kciuki 

za pomysł. Powodzenia! 

Nowa stanica dla drużyny, 

O ile aura pozwoli, to lodowisko z wypożyczalnią łyżew, 

Objecie tych miejsc patrolami policji i straży miejskiej oraz zakaz ruchu samochodowego, 

Oczyszczanie stawów ze śmieci oraz dna stawu Morawa z porostów/glonów, 

Oczyszczenie i ochrona sezonowa terenu, 

Oczyszczenie stawów,  

Oczyszczenie stawu Morawa z tej roślinności, która go zarasta, stosowany obecnie system tej dziwnej 

platformy, która niby coś tam robi nie zdaje rezultatu. Nie da się pływać!  

Oczyścić stawy z nadmiaru wodorostów!!!   

Oczyścić stawy z nadmiaru wodorostów!!!   

Ogólnie by dziś uciec gdzieś z dzieckiem w spokojniejsze miejsce trzeba jechać albo do  parku 

Kościuszki, albo  na Dolinę , albo  do  Parku Chorzowskiego - rozwiązanie utworzenia ciekawego  parku  

wokół stawów będzie ciekawą alternatywą - jedyną w tej części K-c. Miejsce odpoczynku nie tylko 

dla Szopienic, ale dla D-M, Sosnowca,  Bogucic ? Kwestia skomunikowania trasy Autobusu linii nr 70, 

Ogród permakulturowy, w którym można się nauczyć jak hodować rośliny w mieście i kupić sadzonki, 

Pole namiotowe, 

Stały patrol terenu, 

Parkingi obok stawów, (5 odp.) 

Piękny czysty piasek, ratownicy latem i mały lokal gastronomiczny,  

Po prostu oczyścić stawy i żeby dało się w nich kąpać, bo co rok coraz gorzej jest, 

Pole namiotowe, 

Połączenie stawów, 

Posprzątajcie tam, proszę! :) 

Potrzebne parkingi na obrzeżach terenów i zakaz wjazdu samochodami i quadami, 

Powinno się odtworzyć połączenie stawów, jak wcześniej było Borki z Morawa, 
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Proszę, aby zbyt nie unowocześniać tego terenu, gdyż to miejsce ma zachwycać przyrodą a nie 

elektroniką, proszę o wzięcie na uwadze także, że gdyby doszło do koncertu to woda dobrze niesie 

dźwięki i narobił by sporo hałasu, którego część ludzi nie lubi, dziękuje i pozdrawiam. 

Przede wszystkim usunięcie śmieci i rozmieszczenie wielu koszy na śmieci. Jest to miejsce bardzo licznie 

odwiedzane latem, więc toalety, punkt gastronomiczny oraz strzeżone kąpielisko są w zasadzie 

niezbędne, 

Przede wszystkim chciałabym żeby były to miejsca bezpieczne.  A  z tym rożnie bywa. Podoba mi się 

"dzikość" stawu Borki, bo ma się wrażenie, że jest się gdzieś dalej za miastem i fajnie by było, żeby 

inwestycje nie zmieniły charakteru tych miejsc. Żeby stały się ostoją zarówno dla małych stworzeń jak 

i ludzi spragnionych ciszy,  spokoju i kontaktu z przyrodą, 

Przede wszystkim oczyszczenie stawu Borki oraz zadbania o jego zewnętrzna estetykę, 

Przykład jest jeden Dolina Trzech Stawów !!! 

Regularne , min 1x w roku oczyszczanie  stawów z nadmiaru roślinności wodnej , oczyszczanie dna 

stawów, 

Rozbudowa to dobry pomysł, ale tak naprawdę najbardziej trzeba by dbać o to co już jest: dbać 

o czystość wody, otoczenia, regularne zbieranie śmieci itd., remont alejek spacerowych, 

Siłownia na wolnym powietrzu, 

Siłownia plenerowa, 

Skupić się nad rodzinami, których nie stać na drogie baseny lub sale zabaw... mało komu się przelewa 

więc czas pomyśleć i zrobić coś dla zwykłych ludzi, którzy ciągle pracują i nie stać ich np. na wczasy... 

mamy tyle terenów, że naprawdę szkoda na ich dewastacje, 

Stojaki na rowery, poprawa bezpieczeństwa od strony cmentarza, 

Stworzenie ścieżki rolkowej, gdyż o nich zazwyczaj się zapomina, a uważam, że to doskonałe miejsce 

na rozwinięcie tego sportu (rekreacyjnie), 

Szczerze mówiąc najlepiej byłoby niewiele zmieniać, bo staną się urządzone jak Dolina Trzech Stawów 

z tłumem spacerowiczów i pędzących rolkarzy, gdzie już nie ma miejsca na spokój i odpoczynek, 

bo wszystko gna w określonym przez szeroką asfaltową drogę kierunku. Zaletą tych stawów jest ich 

dzikość, bo Dolina Trzech Stawów straciła dla mnie w momencie jej rozbudowy i teraz jest tylko 

etapem, który trzeba szybko przemknąć w drodze na spokojniejsze lasy murckowskie, 

Szkółka sportów wodnych dla dzieci, 

Ścieżka dla rolek, 

Ścieżka historyczna, poznaj swój heimat, 

Ścieżki dla jeżdżących na rolkach, 

Ratownicy w sezonie, 

Staw powinien zostać gruntownie oczyszczony z roślin- 1 rezonator na Morawie jest niewystarczający, 
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Ten teren nie wymaga zagospodarowania, wymaga uporządkowania poprzez zlikwidowania dzikich 

wysypisk, uniemożliwienie wywożenia śmieci. Zwiększenia nadzoru policji, straży miejskiej 

i przeciwdziałanie wypalaniu trzcinowisk i niszczeniu drzew. Największym a 

to ma być naturalny park przyrodniczo  bez usług gastronomiczno-koncertowych 

Trasa rolkowa, miejsca na ogniska, z ławkami i stolikami na wzór istniejących w Dolinie 3 Stawów, 

wodny plac zabaw dla dzieci.  

Trasy dla nart biegowych 

Trasy dla nart biegowych 

trasy na rolki - asfaltowe, nie wykafelkowane! 

Trasy rolki 

Tyrolki, 

Udostępnienie akwenów wodnych dla szerszej grupy zainteresowanych niż wędkarze. Zniesienie 

ograniczeń o treści – „Wędkarze mogą a motorowodniacy NIE”. Wystarczy to umiejętnie podzielić. 

Połączyć stawy poprzez wyczyszczenie łączących kanałów i stworzyć  jeden duży kompleks sportowo 

rekreacyjny. Kajaki ,jachty itp., 

Ukwiecenie terenu, zadomowienie kaczek i innego ptactwa wodnego, 

Utworzenie ośrodka szkoleniowego żeglarskiego przy stawie Morawa, gdyż posiada on właściwe 

do tego predyspozycje, a to przyciągnęłoby do okolicy chętnych do rekreacji i edukacji nawet spoza 

Katowic, co za tym idzie dochody dla okolicy i Miasta. Ponadto utworzenie niewielkiej promenady 

widokowej przy stawie Morawa nawiązującej do architektury współczesnej (np. jak nad jeziorem 

Paprocany w Tychach) lub mola z miejscami siedzącymi, 

Utworzenie parkingu celem uniknięcia wjeżdżania samochodami na teren plaży, 

Zablokowanie przez np. słupki miejsc, które mogą stanowić potencjalny wjazd dla samochodów, 

Utworzenie wypożyczalni kajaków, 

Utworzyć siatkę połączeń rowerowych z Doliną 3 Stawów, aby to miejsce mogło być kolejnym 

symbolem rekreacji w Katowicach - tym razem wodnej, 

Uwaga generalna: nawet za granicą w Sosnowcu na Stawikach potrafiono stworzyć coś przyjaznego 

ludziom - dlaczego w Katowicach do tej pory się nie udało? 

Uważam, że kompleks ten wyróżnia się nieskazitelnością przyrody i taki właśnie powinien pozostać. 

Myślę, że bardzo ważne i cenne jest zachowanie tego krajobrazu w jak najmniej naruszonej przez 

człowieka formie, tylko wtedy właśnie pozostanie on wyjątkowo atrakcyjny w naszej "miejskiej dżungli, 

Uważam, że usługi gastronomiczne mogłyby być, ale w ograniczonym zakresie - nie budki z frytkami 

czy hamburgerami ale np. ładna restauracja, 

Uważam, że dobrze by było, aby teren stawów nie został za bardzo ""wynaturzony"". Mam na myśli 

to, aby nie wycinać drzew, nie tworzyć warunków przeszkadzających w życiu zwierzętom. Myślę, że nie 

powinno się ingerować zbytnio i niepotrzebnie w krajobraz, 
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W miejscu Morawa/Morki MUSI powstać porządne kąpielisko (z ratownikami), ale żeby było 

to możliwe należy zrobić porządek z wodą, która z roku na rok jest w coraz gorszym stanie, 

W okresie letnim proponuje tymczasowy punkt pierwszej pomocy i patrole policji (choćby piesze)- 

dla ogólnego bezpieczeństwa, 

Wake park, 

Więcej sanitariatów, za mało służby komunalne oczyszczają dane tereny, 

Wodny kompleks  rekreacyjno - wypoczynkowe dla dzieci  i dorosłych, 

Wszystko pięknie ujęte w ankiecie (5 odp.) 

Wybudowanie parkingów w rejonie ul. Borki, ul. Sosnowieckiej przy granicy z Sosnowcem, 

ul. Sosnowieckiej w rejonie OSP, ul. Morawa w rejonie stawu Hubertus - dawniej "Ywald", 

Wyczyszczenie dna stawu Morawa od strony plaży i od strony Sosnowca, prześwietlenie drzew w celu 

lepszego widoku na staw Morawa w ciągu całej długości ścieżki spacerowej na skarpie od strony osiedla 

Morawa, 

Wydaje mi się, iż sprzątanie okolic stawu Morawa odbywa się z jednakową częstotliwością w skali roku 

i nie jest uwzględniane to, iż w ładny słoneczny weekend pojawia się tam dużo ludzi i dużo śmieci, 

a sprzątanie odbywa się tak samo jakby to był 1 grudnia, 

Wydzielenie strefy na wybieg dla psów - w Katowicach kasy tylko jedno takie miejsce. Dodatkowo, 

w okolice Hubertusa i Borków dużo osób chodzi z psami "nielegalnie" spuszczając je ze smyczy.  

Ogrodzenie jakiejś części terenu i wydzielenie jej dla psów małym kosztem zlikwidowałoby ten 

problem, 

Wydzielenie strzeżonej plaży kąpielowej,  zrobienie siłowni na powietrzu, zakaz wjazdu samochodów 

pod sam staw, 

Wymienić piasek, wyczyścić wodę, 

Wyznaczenie miejsca parkingowego, aby samochody nie zakłócały spokoju i nie stwarzały zagrożenia 

dla pieszych i rowerzystów, 

Z uwagi na naprawdę słabą/nieobecną infrastrukturę Bagru (Morawa), gdy mam zamiar cały dzień 

spędzić nad wodą z dzieckiem, zrobić grilla i tak dalej jeżdżę na jezioro koło Trzebini - Chechło. Tam jest 

wszystko: ośrodek wypoczynkowy, pełna infrastruktura woda, można wypożyczać wszystko, rowerki 

wodne, najważniejsze ZABUDOWANE NA STAŁO GRILLE. Wystarczy przynieść trochę własnego węgla 

:). Sądzę, że gdy miasto zainwestuje w to jezioro, to to się zwróci. Wszyscy, których znam, a nie 

są z Szopienic nawet nie wiedzą, że w Katowicach jest taki skarb i nad jezioro wyjeżdżają za miasto 

i tam wydają pieniądze. A po co? Skoro to może wracać do miasta? Zacznijcie coś robić Szopienice tego 

potrzebują powodzenia, 

Zadaszenie powstałego kręgu ogniskowej,  

Rozbudowa pomostu, 

Pozbycie się ""glonów"" utrudniających rekreację 

Rozbudowa Stanicy 10 HDŻ jako miejsca nauki i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z całych Katowic, 

Zadbanie o naturalność przyrody tego miejsca,  
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Zdecydowanie brakuje zagospodarowanego miejsca, gdzie można bezpiecznie spędzić czas z dziećmi 

na nowoczesnym np. placu zabaw, 

Zrobić ładne szutrowe alejki, to jest bardzo ładne miejsce i warto o nie zadbać, 

Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez patrole Policji oraz Straży Miejskiej. 

 


