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Zestawienie odpowiedzi na pytania otwarte pozyskane 

za pomocą ankiety papierowej 

 

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

przyroda, spokój, brak zgiełku ulicznego, brak samochodów 

przyroda 

mało ciekawych miejsc 

otoczenie, zieleń 

plaża 

woda, zieleń, cisza 

czysta woda, względnie czyste środowisko, cisze i spokojne miejsce wypoczynku 

możliwość popływania 

zieleń, woda 

woda 

budki lęgowe/ ptaki, spokój/ przyroda 

bloki 

ostoja ptactwa wodnego, bogata flora i fauna 

dzika przyroda, odosobnienie 

atmosfera, zieleń 

dzika natura 

możliwości rekreacyjne, piękna przyroda 

w miarę czysta woda, duże zalesienie, ogólnie piękna przygoda 

zieleń, cisza i spokój 

woda i otoczenie 

przyroda, czysta woda 

bogata przyroda oraz czysta woda 

żaglówki, łabędzie, kaczki, dużo zieleni 

przyroda 

spokój, przyroda 

zwierzęta oraz roślinność 
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duża, otwarta przestrzeń sprzyjająca odpoczynkowi, możliwość spędzania czasu z rodziną nad wodą, 

nieliczne dzikie zwierzęta i ptaki 

miły krajobraz, flora i fauna, architektura (wieża ciśnień, osiedle Borki) 

spokój, woda 

przyroda 

najciekawsze miejsce które mi odpowiada to Silesia City Center jest wiele sklepów i kin itp. 

Morawa 

odbywają się tam ciekawe imprezy 

woda 

Staw Morawa 

najciekawszy jest staw 

dużo dzieci, mili ludzie i inne rzeczy a tych rzeczy jest dużo 

przyroda 

dużo zieleni 

spokój, cisza i zieleń 

najciekawsze jest to że zawsze można tam popływać 

przyroda, woda 

przyroda, woda 

ładne widoki i spokój 

woda, przyroda 

stawy wodne 

zieleń 

zieleń, otoczenie 

bujna roślinność, dużo ptaków i drobnej zwierzyny 

bujny rozrost dzikiej roślinności, coraz większa ilość ptaków i zwierząt 

przyroda - woda, ptaki, sporadycznie ławka 

dużo zieleni, możliwość aktywnego wypoczynku (przy Stawikach) 

sama lokalizacja- z dala od ulicy i kolei, przestrzeń, zieleń i cisza 

duże zagęszczenie ptactwa wodnego (perkozy, łabędzie) dobra lokalizacja 

natura 

przyroda 
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przyroda 

tylko to, że jest zielono oraz możliwość spacerów 

przyroda, spokój 

cisza, przyroda 

przyroda 

przyroda, cisza 

przyroda, piękne widoki, świeże powietrze 

zieleń, piękne okolice 

piękna zieleń i woda 

Staw Borki przylegający las, ścieżki rowerowe, piękna przyroda, ptaki, lisy itp. Wędkarze, spacerowicze. 

Mnóstwo ludzi uprawiających sport, tam się wypoczywa. 

przyroda, naturalny teren 

staw Borki, zieleń i okolice 

dużo terenu do uprawiania sportu- osobiście tam biegam, chodzę z dzieckiem na spacery; śliczne 

tereny do odpoczynku, piękna natura i widoki 

cisza, spokój, natura 

spokój, przyroda 

cisza, spokój, zieleń 

dużo zieleni 

ciekawa jest woda, ładny krajobraz 

piękno przyrody, piękno stawu, łatwy dostęp 

przepiękna zieleń, zwierzęta leśne 

bogata przyroda, dzikie ptactwo 

przyroda, spokój 

cisza, spokój, kontakt z naturą 

woda i las 

krajobraz, natura 

przyroda 

woda i ładne widoki 

różnorakość drzewostanu 

odpoczywam na świeżym powietrzu, obserwacja czystości wody. Chciałabym tam móc bezpiecznie 

spacerować lub jeździć na rowerze 
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dużo zielni, łatwy dostęp do wody 

"dzikość" terenu 

krajobraz, cisza, przestrzeń, naturalne walory krajobrazu 

Harcerska stanica wodna 

roślinność, zwierzęta 

przyjemnie 

oaza zieleni i ptactwa, można w ciszy i spokoju spędzić czas z psem i dziećmi 

dużo zieleni, można się odprężyć 

dużo zieleni, ładna okolica 

natura, ustronne miejsce, czysta woda, dużo enklawy ptactwa wodnego 

jest bardzo pięknie, jest kulturalnie 

plaża 

przyroda, ładna okolica, spokój 

przyroda, możliwość odpoczynku, namiastka wakacji lub relaksu 

staw jest tak usytuowany, że wokół całego może być plaża - dodatkową ozdobą są łabędzie. Tereny 

zielone przy stawie świetnie nadają się na miejsce do biwakowania i grillowania 

przyroda 

spokój 

natura, jezioro, spokój, ptactwo 

staw 

przyroda 

środowisko naturalne 

przyroda 

tereny zielone 

przyroda 

zieleń, przestrzeń, przyroda 

jest to jedyne miejsce w Szopienicach, gdzie mieszkańcy mogą odpocząć, wędkować, grillować 

plaża, jazda na nartach wodnych, bardzo dobre zaopatrzenie spożywcze 

plac zabaw, siłownia pod chmurką 

jest to miejsce, gdzie można wybrać się na spacer z rodziną 

staw, plaża, przyroda 
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spokój, cisza, kolory drzew, śpiew ptaków 

przejeżdżam na rowerze 

cisza, spokój i piękna okolica choć zaniedbana 

możliwość obcowania z przyrodą, wypoczynek na powietrzu, zabawa dzieci w wodzie (okres letni), 

karmienie łabędzi, ptaków (okres zimowy), jazda na rowerze w tych obszarach 

przyroda 

przyroda 

malownicze miejsce 

bardzo ładne miejsce 

zieleń 

fajne miejsce na rower, to że jest zielono, rezerwat przyrody (ptaki) 

zieleń, woda, łabędzie 

ścieżka nad stawem i w ogóle wszystko 

akwen wodny, roślinność i plaża 

dzika przyroda, drzewostan, stawy 

dzika przyroda, drzewostan, stawy 

stawy 

piękna, dzika i bogata przyroda – 44 razy 

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

odwiedza? 

trochę to wszystko zaniedbane 

brud, kosze pełne, pijani ludzie, brak dróg dojścia 

okoliczne krzaki, brud, brak toalet czy barów 

śmieci 

śmieci, brak porządku 

brak możliwości kąpieli, zaniedbanie, za dużo śmieci, brak koszy 

czysta woda - możliwość kąpieli 

wszechobecne śmieci pozostawiane przez ludzi, zarośnięte zbiorniki wodne, brak wypożyczalni, brak 

miejsc parkingowych 

zaśmiecone, zakaz kąpieli, niezagospodarowanie 

nagromadzenie śmieci, tereny nieoświetlone 
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staw 

zaśmiecenie kompleksu, brak ławek (Hubertus) 

śmieci, brak infrastruktury, ścieżek rowerowych i alejek 

wszystko się podoba 

śmieci 

w okolicach stawu Borki nieposprzątane tereny 

śmieci 

brak alejek spacerowych i ścieżek rowerowych 

brak koszy na śmieci , ławek 

zarośnięty staw Morawa 

dewastacja przyrody przez wędkarzy, pijaki i żule, śmieci 

samochody stojące przy stawie powinien być zakaz parkowania 

brak zainteresowania terenem przez służby porządkowe takie jak Straż Miejska, Policja. Duże 

zanieczyszczenie samego stawu. Brak toalet 

nieporządek, brak nadzoru, dewastacje 

brak ścieżek, ławek, ogólne zaniedbanie 

brak regulacji stawów oraz ścieżek rowerowych 

możliwość odpoczynku od miasta, dobry cel do rowerowej przejażdżki, otwarta przestrzeń, możliwość 

spędzania czasu z przyjaciółmi na świeżym powietrzu 

słabo zagospodarowany brzeg, brak ścieżek do spacerów, brak ścieżek rowerowych, brak przyrządów 

do ćwiczeń, brak toalety TOYTOY 

mycie samochodów, śmieci 

nie odpowiada mi park na Dąbrówce Małej jest tam wiele pijących alkohol i kibiców którzy wszystko 

rozwalają 

Wszechwładza wędkarzy 

osoby które piją alkohol 

brak wygodnych ścieżek konieczność oczyszczenia stawu Morawa (wody i brzegu) 

nie podoba mi się to że nie ma tam monitoringu 

bardzo brudna woda niestety 

jest zaniedbane 

zieleń, woda,  cisza 

brak śmietników, ścieżek rowerowych, ścieżek spacerowych i rolkostrady 
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najbardziej mi się podoba to, że tam jest zawsze spokój 

cisza, wypoczynek na łonie natury 

teren jest niezagospodarowany 

braki: pojemniki na śmieci, toalety , ławki 

śmieci, brud, brak koszy, mało patroli Straży Miejskiej 

śmieci 

duża ilość śmieci, brak ścieżki na około stawu Morawa, nieuporządkowana zieleń 

sterty śmieci, butelki, brak nadzoru i zainteresowania instytucji miejskich i radnych 

sterty śmieci i butelek. Brak jakiegokolwiek nadzoru. Całkowity brak zainteresowania władz miejskich  

brak ławek, śmietników, duże zaśmiecenie terenu 

brak bezpieczeństwa, zbyt mała ilość ścieżek rowerowych, zbyt mała ilość miejsc wyznaczonych 

do kąpieli 

brak ławek, brak jakiejkolwiek gastronomii, za dużo roślin porastających z dna akwenu wodnego 

zaśmiecony cały teren - brak odpowiednich służb do likwidacji tego problemu 

brak utwardzonych ścieżek spacerowych, chodników. Porozrzucane śmieci. Od końca ulicy Borki, 

aż po Stadion Ludowy w Sosnowcu fatalne dojście; wiosna i jesienią błoto, latem za sprawą 

wdzierających się samochodów, rozjeżdżany kołami grunt zamienia się w kurz, oblepiając nogi 

spacerowiczów. Wniosek: konieczne utwardzenie w postaci asfaltu bądź bruku 

brak utwardzonych ścieżek spacerowych, chodników. Zaśmiecony teren od końca ulicy Borki 

aż po Stadion Ludowy w Sosnowcu - wiosną i jesienią błoto. Latem rozjeżdżony przez wędkarzy i nie 

tylko grunt zamienia się w gęsty kurz, czyniąc spacer nieprzyjemnym. Wniosek: konieczne utwardzenie 

gruntu w formie asfaltu lub bruku.  

brak chodników, porozrzucane wszędzie śmieci brak punktów gastronomicznych 

brudno, brak koszy na śmieci, brak toalet, gastronomii, brak ratowników - niestrzeżone kąpielisko 

pijani ludzie, śmieci 

nieczystości pozostawiane przez odwiedzających 

śmieci, które zostawiają ludzie 

śmieci, zaniedbany drzewostan 

śmieci, zaniedbany teren, samochody jeżdżące po plaży 

śmieci, w lato za dużo aut stojących przy plaży 

śmieci, zaniedbanie środowiska, brak toalet, brak ławek 

zaniedbane, dużo śmieci 

że brak ławek, toalet i placu zabaw, ścieżek rowerowych 
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Nie podoba mi się że ludzie nie szanują przyrody w tym miejscu. Wyrzucają tam niepotrzebne meble, 

opony, klatki po ptakach itp.. Często rano lub wieczorem panowie opalają skradzione kable, resztki 

z tych kabli się walają po lesie, palą ognisko jest smród z gum itp. 

sztuczne ingerowanie w krajobraz, ruch samochodowy plus quady itp. 

 

teren jest zaniedbany, zanieczyszczony, brak prostych ścieżek do spacerowania, brak koszy, aby móc 

wyrzucić śmieci 

bałagan, śmieci 

nikt się tym nie zajmuje 

strasznie zaniedbane 

brud 

że jest bardzo brudna i zaniedbana 

zanieczyszczony, zaniedbany teren 

że jest tak zaniedbane miejsce 

śmieci, dewastacja terenu 

zły stan ścieżek, brak śmietników, brak oświetlenia 

brak koszy na śmieci, brudny las 

utrudniony dojazd 

jest to niebezpieczna dzielnica 

dużo porozrzucanych śmieci, brak miejsc siedzących (ławek), marnująca się zieleń 

przepełnione kosze na śmieci 

brak poczucia bezpieczeństwa! Brud i przebywające tam "towarzystwo"! 

jest zaśmiecone i brudne 

brak koszy na śmieci, cały teren zastawiony samochodami, nie jest bezpiecznie 

śmieci 

zaangażowanie harcerzy w ożywienie całego terenu 

zaniedbanie, śmieci 

brak zagospodarowania terenu, tereny marnują się 

jest lekko zapuszczone - trwa wysoka, śmieci niepozbierane 

cisza, spokój, oaza zielnie 

należałoby bardziej zadbać o czystość 

wszystko jest ok - oprócz pijaństwa 
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niedbałość o czystość 

pozostawione śmieci(butelki po alkoholu, puszki i inne) przez tych którzy się tutaj niby relaksują 

jest zanieczyszczona woda w stawie 

brak ratownika 

brak nadzoru policji, poczucie zagrożenia ze strony podejrzanych osób 

jest strasznie brudno, brakuje koszy na śmieci 

brak zagospodarowania brzegu na całości jako miejsca do plażowania i grillowania. Brak wypożyczalni 

sprzętu wodnego 

śmieci 

spokój i zieleń 

śmieci wszędzie i zakaz kąpieli 

brak atrakcji turystycznych 

przyroda, widoki 

zaniedbanie, brak infrastruktury 

brak infrastruktury 

wokół stawów jest za dużo śmieci 

nie ma kompleksu wypoczynkowego, nie ma ścieżek rowerowych, nie ma ławek, koszy na śmieci, 

nie ma parku linowego, tablic informacyjnych i przyrodniczych 

śmieci 

brak koszy, brudna plaża, brak toalet, brak ratownika, brak miejsca do zabawy dla dzieci 

brak miejsc do parkowania 

brak toalet, samochody 

brud 

jest trochę brudno 

śmieci, brak ratownika 

czasem pijani ludzie i śmieci 

brak zagospodarowania terenu, niezbyt przyjazna okolica, brudno 

brud, zaniedbanie, niedocenione piękno 

brak ratownika (latem), brak koszów na śmieci, słaba infrastruktura wokół stawów, czasem śmieci 

na plaży (Borki) 

brak porządku 

brud i nieporządek 



Strona 10 z 12 

 

brak ławek i innych elementów architektury, ogólnie jest pustka 

jest pusta, nic się nie dzieje, tylko latem tętni tam życie na plażach 

nie ma ścieżek rowerowych 

 

to, że niektórzy ludzie jeżdżą tam samochodami, jest za dużo śmieci, nie ma ścieżki rowerowej, ławek, 

sklepiku lub punktu gastronomicznego 

nieuporządkowane wybrzeże, brak miejsca na wypoczynek 

brak zagospodarowania, brudny piasek, w niektórych miejscach brak koszy na śmieci, brak strzeżonej 

plaży 

dziko wyrzucane śmieci - brak porządku, duża ilość pojazdów - aut, kłady 

dziko wyrzucane śmieci, ruch samochodów i quadowy 

zanieczyszczenie, brak porządku, dziko wyrzucane śmieci 

 

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

zagospodarowania tego miejsca, które nie zostały ujęte 

w ankiecie 

zatrudnienie ratownika 

tropikalna oaza wyspa i te (nieczytelne) na pisaku - to kosztowna inwestycja 

organizacja systematycznych zajęć dla mieszkańców np. kije, joga 

oczyszczenie stawów i brzegów 

oczyszczenie stawów ze śmieci pozostawianych przez ludzi, oczyszczona woda stawów 

z wystających korzeni i wodorostów 

wybieg dla psów 

usunięcie wodorostów na stawie Morawa 

budowa boisk siatka, kort, ręczna, nożna, kosz 

teren powinien zostać zagospodarowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp 

dla okolicznych mieszkańców i innych chętnych do wypoczynku 

niech powstanie dolina pięciu stawów o czym pisano w DZ 

słabo zagospodarowany brzeg, brak ścieżek do spacerów, brak ścieżek rowerowych, brak 

przyrządów do ćwiczeń, brak toalety TOYTOY 

budowa Wake Parku 
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wszystko zostało zapisane 

czas zadbać o tę część miasta 

rozbudowa infrastruktury żeglarskiej stawu Morawa- przystań, stanica wodna 

nie pić alkoholu, nie wprowadzać zwierząt i inne 

szybko wykonane, żeby ludzie nie czekali na to kilka lat 

budowa skoczni, kawałek zakrytego basenu, oczyścić całe Borki żeby były bezpieczne dla dzieci 

parking strzeżony, przebieralnie, strzelnica dla łuków 

można wziąć przykład z parku "Rzęsa" w Siemianowicach Śląskich 

ważne aby utrzymać porządek i spokój ludzi będących latem na wodą jedyną w okolicy 

siłownie na wolnym powietrzu 

siłownie na wolnym powietrzu 

budowa siłowni na wolnym powietrzu 

parkingi i drogi dojścia 

powinna być strefa bez samochodów, motorów a przede wszystkim kładów 

że dróżki są zdewastowane przez kłady 

chciałabym mieć gdzie spędzać czas z rodziną 

wydzielenie miejsc parkingowych, żeby samochody nie stały dosłownie wszędzie, wybieg 

dla psów z torem agility 

połączenie stawów jednym traktem rowerowym tj. kompleksowe tory 

rozbudowa stanicy wodne 

wszystkie pomysły sprzyjające, aby miejsce stało się jeszcze bardziej atrakcyjne - popieram 

zostawić w stanie jak najbardziej naturalnym 

połączenie tych akwenów kanałami, aby można była przepłynąć łódką, kajakiem itp. Od stawu 

Borki przez Morawa do ostatniego stawu Hubertusa (Gliniok). Wspaniałe miejsce do rekreacji 

trzech miasta: Katowic, Sosnowca i Mysłowic. Wystarczy dużo chęci i trochę kasy. Cały teren 

wokół stawów obsadzić drzewami iglastymi. 

sprzątanie terenu 

oczyszczenie stawu i "plaż" 

dostępność sieci wi-fi 

dostępność sieci wi-fi 

ławki na morawie i borkach, stoły do gry w szachy, ping-ponga 
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brak uwag 

zatrudnienie ratownika i wydzielenie kąpieliska 

plan sytuacyjny miejsca (mapa, opisane szlaki (tabliczki z kolorem szlaku i 2 m lub km 

do przejścia) 

brak miejsc do parkowania samochodów przez stawami 

ochrona przyrody 

ochrona przyrody 

wprowadzenie i egzekwowanie zakazu wjazdu aut, kładów, motorów 

wprowadzenie i egzekwowanie zakazu ruchu dla pojazdów mechanicznych (auta, quady, 

motory crossowe) 

egzystowanie wjazdu wszelkich pojazdów 

 


