WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ CZĘŚCI DZIELNICY CZUCHÓW I DĘBIEŃSKO
- REJONU ULIC GÓRNICZEJ, KOCHANOWSKIEGO, 3 MAJA, KOŚCIELNEJ
I SWOBODY
1. Czy przed zaproszeniem do wypełnienia niniejszej ankiety wiedział/a Pan/Pani o
tworzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
wymienionych dzielnic?

83,1%

Nie
Tak

16,9%

2. Z jakiego źródła dowiedział/a się Pan/Pani o przygotowywaniu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wymienionych
dzielnic (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź)?

Ogłoszenie w gazecie

11 5,3%

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

20 9,7%

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

11 5,3%

Rozmowa z pracownikiem Urzędu Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny

15 7,2%

Rozmowa z mieszkańcami dzielnicy
(sąsiadem, znajomymi, rodziną)

24 11,6%

Rozmowa z radnym/radną dzielnicy

6 2,9%

Inne źródło

34 16,4%

Nie wiedziałam/wiedziałem o tworzeniu
miejscowego planu zagospodarowania

113 54,6%
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3. Jeśli w poprzednim pytaniu wskazał/a Pan/Pani odpowiedź "Inne źródło", proszę
wskazać, jakie?
Facebook
Internet
Facebook
facebook
FACEBOOK
Strona Czerwionki Leszczyn
SMS
Znajoma wysłała link
Ankieta na stronie urzędu
z facebooka przy prośbie o wypełnienie ankiety
Przypadkowe odwiedziny strony Urzędu Miasta Czerwionka-Leszczyny
Media społecznościowe
https://www.czerwionka-leszczyny.pl/
Zakładka na stronie urzędu
wejście na stronę urzędu
Ogłoszenie w Kościele
rozmowa z burmistrzem
Portal społecznościowy Facebook
portal iknurow.pl
Ogłoszenia parafialne w kościele WNMP w Czuchowie
Ogłoszenie w kościele
Ogłoszenie w kościele.
Ogłoszenia parafialne
Przypadkowe wejście na stronę internetową

4. Czy jest Pan/i zadowolony/na z zamieszkiwania rejonu ul. Górniczej,
Kochanowskiego, 3 Maja, Kościelnej i Swobody?
Zdecydowanie
tak
5,3%

Nie
zamieszkuję
tego rejonu
33,8%

Zdecydowanie
nie
7,7%

Raczej tak
28,0%

Raczej nie
16,9%

Trudno
powiedzieć
8,2%

5. Czy polecałby/łaby Pan/i rejon ul. Górniczej, Kochanowskiego, 3 Maja, Kościelnej i
Swobody jako atrakcyjne miejsce do życia?

14,5%

28,0%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
5,3%

25,1%

Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

27,1%

6. Proszę o wyrażenie Pana/i opinii na temat rejonu ul. Górniczej, Kochanowskiego, 3
Maja, Kościelnej i Swobody:
80

60

40

20

0
Powietrze jest tu czyste
(wolne od zanieczyszczenia)

Stan środowiska
przyrodniczego jest dobry
(czyste tereny zielone, cieki
wodne, łąki itp.)

Wymieniony rejon jest
dobrze zorganizowany
przestrzennie
(urbanistycznie)

Zdecydowanie się nie zgadzam

Raczej się nie zgadzam

Nie mam zdania

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam

80

60

40
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0
Wymieniony rejon jest ładny Lokalny rynek pracy jest
Wskazany rejon staje się
(estetyczny)
zróżnicowany (są dostępne coraz bardziej atrakcyjny do
miejsca pracy w różnych zamieszkania (np. zwiększa
branżach)
się liczba mieszkańców,
przybywa nowej zabudowy
mieszkaniowej)
Zdecydowanie się nie zgadzam

Raczej się nie zgadzam

Nie mam zdania

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam

7. Proszę ocenić w skali od 1 do 10 (1 w ogóle nie uciążliwe, 10 bardzo uciążliwe)
uciążliwości wymienionych czynników wpływających na komfort życia w rejonie ul.
Górniczej, Kochanowskiego, 3 Maja, Kościelnej i Swobody:

Inne

Brak terenów rekreacyjnych

Brak infrastruktury jak sieć gazowa,
ciepłownicza (zanieczyszczenie powietrza,
smog)
Zanieczyszczanie cieku wodnego,
nieprzyjemny zapach

Bliskość masztów telefonii komórkowej

Bliskość terenów górniczych (poszerzenie
terenu górniczego)
0,0%
Duża i bardzo duża uciążliwość

25,0%

Średnia uciążliwość

50,0%

75,0%

Brak lub mała uciążliwość

8. Jeśli w poprzednim pytaniu wskazał/a Pan/Pani odpowiedź "Inne", proszę napisać,
jaką konkretnie uciążliwość ma Pan/Pani na myśli?
koksownia, kopalnia, hałdy
kopalnia, koksy
zalegające na terenach zielonych śmieci
Brak dbania o czystość, brak odpowiedniej ilości koszy na śmieci, brak dobrych
chodników.......
Brak placu zabaw w pobliżu dla dzieci
Smród z haldow a teraz do tego jakiś pył
Pozostałości po JSWKoks
Śmieci

KOKSY, KOPALNIA
Tereny zaniedbane estetycznie, brudno, brak poczucia bezpieczeństwa
Zapylenie z hald
Ogólnie w Dębieńsku i Czuchowie wszystkiego brakuje. Od miejsc w przedszkolach po
nawet markety. Wszystko jest w Czerwionce. Nawet zajęcia ciekawe dla przedszkoli
(smog, występy w cke, inne) wszystko jest tylko dla dzieci z Czerwionki. W Dębieńsku
nie ma nawet bankomatu! Z każdą pierdołą trzeba jeździć.
Nie wywiązywanie się właścicieli posesji z koszenia i utrzymywania nieużytków polnych
Wąska droga
Fatalne oswietlenie dróg a czasem wogole nie swieca latarnie
Brak punktu dobrej rozrywki dla mlodziezy (cukiernia kawiRnia klub)
Linia wysokiego napięcia w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego
Uciążliwe sąsiedztwo
Smieci wszędzie,zarośnięte chodniki wszędzie syf
Pijane i podejrzane towarzystwo
Swego czasu w okolicy ul. Kochanowskiego okropnie śmierdziało, ponoć wywozili wtedy
jakieś nieczystości na hołdy. Oby tego nie było dalej bo wtedy smród był ogromny.
Palenie byle czym w piecach
Stan dróg
brak żłobków
Sąsiedztwo parterowych domków jednorodzinnych, których wyloty kominów są na
wysokości okien pierwszego piętra pozostałych budynków. Aby zmniejszyć tą
uciążliwość należałoby wydłużyć owe kominy
Coraz większa liczba mieszkańców spożywajaca alkohol i organizująca sobie "dzikie"
miejscówki do posiadówek, np. przy byłej piekarni w Czuchowie.
Zbyt mało działek na cele budowlane...zbyt dużo nieużytków (zwłaszcza ulica Górnicza)
Bar
Pył na drogach, który unosi się.
Brak placu zabaw dla dzieci
ZŁOŻA ŚMIECI!
Stan nawierzchni bocznych ulic !!!!
Agresywni mieszkańcy
Nieprzyjemny zapach pochodzący ze śmieci wywożonych na hałdy
Brak sieci gazowej ,ciepłowniczej i smog
Powinna byc wieksza kontrola co ludzie pala w piecach .Gdy zapada zmrok to czasami

mozna sie udusic wychodzac na dwor lub otwierajac okno ..
Szkody górnicze i sąsiedztwo pozostałości po koksowni Dębieńsko
Zwarta zabudowa, wąskie, kręte drogi
nic się nie dzieje brak rozrywek
KOMUNIKACJA
zanieczyszczenie terenów zielonych
ogólny syf
Koksownia jest na szczęście zamknięta, za to od pewnego czasu śmierdzi fekaliami!
ciężki ruch samochodowy przy ul. 3 Maja
Brak oświetlenia, wysoka trawa
bliskość hald i składowisk
Przydałoby się ograniczenie prędkości do 40 km/h na głównej drodze 3-go Maja
Duży ruch ciężarówek
Szkody górnicze z kopalni Knurów - Szczygłowice, Budryk
maszty i przewody elektryczne przez całą ul. 3 maja
różne
sąsiedzi palący byle czym
Ruch samochodowy
Hałas z dzikich nielegalnych torów motokrosowych na terenach pokopalnianych .
Hałas z pobliskich terenów po kopalnianych hałd nielegalne tory motokrosowe
Jakość dróg i chodników
Ul.Kochanowskiego 9 zbyt wielu uciążliwych mieszkańców nie płacących czynszu i
dewastujących budynek co powoduje złą opinię o tym domu a morzna by to zmienić i
zrobić z tego budynku wizytówkę Czuchowa bo jest jednym z większych jak i
największym familokiem w gminie
Brak ścieżek rowerowych
Brak innych uciążliwości - największym problemem pozostaje sieć gazownicza i
kanalizacyjna.
brak gazu
głowna droga którą w sposób często szybki przemieszczają się duże samochody
ciężarowe, brak ścieżek rowerowych,
Zapach który czasami jest odczuwalny od ubiegłego roku
Ścieżki rowerowe (np. żółta) przebiegajaca przez las w stanie katastrofalnym

Hałas podczas jazdy motocykli po hałdach
brak miejsc rekreacyjnych i brak poczucia bezpieczeństwa
Notoryczne rozjezdzanie jazdy przez motocykle.
smog
SŁABA KOMUNIKACJA MIEJSKA
Nocne prace na terenie hałd górniczych,wywożenie śmierdzących odpadów na hałdy w
ramach rekultywacji (plaga much i fetor roznoszący się po całej okolicy),o których była
mowa, dopiero po interwencji mieszkańców .Wstrząsy z kopalń spółki JSW które są
mocno odczuwalne od 8 listopada 2018 ,kilka razy w ciągu jednego miesiąca.
wszystko jest ehhhh
zły stan dróg
Upierdliwi sąsiedzi, ale to chyba tutaj nic nie zmieni
Rejon koksowni jest odstraszający

9. Jak ocenia Pan/i dostęp do wskazanych poniżej usług na terenie lub w bliskim
sąsiedztwie ulic Górniczej, Kochanowskiego, 3 Maja, Kościelnej i Swobody:
Edukacja:
80

60

40

20

0
Żłobki, punkty opieki
nad dziećmi do 3 roku
życia
Bardzo źle

Źle

Przedszkola

Przeciętnie

Szkoły podstawowe

Dobrze

Bardzo dobrze

Szkoły średnie

Nie mam zdania

Placówki służby zdrowia:
80

60

40

20

0
Specjalistyczna opieka zdrowotna

Przychodnie – podstawowa opieka
zdrowotna
Bardzo źle

Źle

Przeciętnie

Dobrze

Bardzo dobrze

Nie mam zdania

Inne usługi:
80

60

40

20

0
Stacje paliw

Bardzo źle

Transport zbiorowy
(autobusy, busy)

Źle

Przeciętnie

Dobrze

Banki

Bardzo dobrze

Usługi
teleinformatyczne
(dostęp do szybkiego
Internetu, telefonii
komórkowej)
Nie mam zdania

Inne usługi cd.:
80

60

40

20

0
Usługi fryzjerskie,
kosmetyczne
Bardzo źle

Źle

Sklepy spożywcze
Przeciętnie

Sklepy z artykułami
przemysłowymi

Dobrze

Bardzo dobrze

Restauracje, puby,
kawiarnie
Nie mam zdania

10. Proszę określić co należałoby zmienić w rejonie ul. Górniczej, Kochanowskiego,
3 Maja, Kościelnej i Swobody, żeby życie w tej części gminy stało się wygodniejsze?
150

100

50

0

Rozbudować sieć Rozbudować sieć
dróg
chodników wzdłuż
obsługujących
ulic (tam, gdzie
tereny o funkcjach
ich nie ma)
mieszkaniowych,
usługowych i
mieszkaniowousługowych
Tak

Stworzyć sieć
ścieżek
rowerowych

Nie

Podjąć działania
niwelujące
uciążliwości
wynikające z
sąsiedztwa
terenów
górniczych m.in.
zapewnienie
zieleni izolacyjnej

Nie mam zdania

Coś innego

11. Jeśli w poprzednim pytaniu wskazał/a Pan/Pani odpowiedź "Coś innego
należałoby zmienić", proszę napisać, co konkretnie?
Skuteczne oświetlenie uliczne - poprawa obecnego
Działające oświetlenie uliczne
Zadbać o czystość terenu i dobrą jakość powietrza
Naprawa nawerzchni
Postawić więcej latarni bo w nocy strach wyjść
Zainstalowac fotoradary dot. ul.Gorniczej
Lampy oswietlajace drogi
Miejsca rekreacyjne: siłownia, place zabaw, ścieżki rowerowe, poprawa wizualna okolicy
Dostęp do żłobków i przedszkoli, zrobienie chociaż 1 porządnego sklepu, bankomat. Wtedy nie
żyłoby się tutaj jak w średniowieczu.
budowa chodnika przy ul. Przemysłowej (od skrzyżowania ul. Kochanowskiego do ul. Górniczej)
ograniczenie ruchu samochodów ciężkich na ul.3 Maja dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci
idących do szkoły w Czuchowie
połączenie ul. L.Staffa z ul. Topolową
Ławki, miejsce rekreacji, atrakcje nie tylko dla osób starszych i dzieci
Powinnny jeździć autobusy ktore by zabieraly dzieci do szkoly poniewaz z ul. np. Górniczej nie
ma możliwości by dzieci same chodzily do szkoły
Jakosc drog nawierzchni
Gazociąg i kanalizacja
Posprzątać tereny zielone
Mały lasek pomiędzy ulicą Swobody i Waryńskiego jest w strasznym stanie (tony śmieci).
Pożądane sprzątanie byłoby wskazane.
Sieć wodnokanalizacyjną
Wprowadzić kanalizację
wyremontować istniejące chodniki tak by w sposób nie uciążliwy można byłoby się dostać np do
centrum czerwionki. Obecnie chodniki w rejonie 3 maja oraz przyjaźni są w katastrofalny stanie i
wyjście z rodziną ( i wózkiem z dzieckiem) do czerwionki na spacer/lody/kawę jest uciążliwy i nie
motywuje co powoduje ze na lody/kawę i spacer wyjeżdzamy z rodziną poza czerwionkę. Tego
samego dotyczy zejście z wiaduktu na stacje PKP - jest tam siedlisko śmieci, nie można zejść z
wózkiem nie mówiąc już o osobach niepełnosprawnych. Poza tym, przejście obok PKP oraz
szkoły stanowi kapitalną alternatywę dla chcących dostać siędo centrum czerwionki spacerem.
Kapitalne miejsce, ciche i spokojne i pozwalające bezpiecznie przedostać się do centrum - jedyna
wada - nawierzchnia któa kompletnie nie nadaje się na spacer z wózkiem z dzieckiem.
zająć się osobami pijanymi i "bezdomnymi"
Przekształcenie działek na cele budowlane
Stworzenie nowego placu zabaw w granicach ulicy Górniczej dla mieszkańców Debieńsko.
Najlepiej przy ulicy Kołłątaja!!!
Place zabaw dla dzieci

PROSZĘ ZACZĄĆ MYŚLEĆ SAMODZIELNIE I DZIAŁAĆ!
Nawierzchnie bocznych ulic oraz oczyszczenie rzek płynących w dzielnicach
Zbudować sieć gazową i sieć kanalizacji sanitarnej
Powietrze
WSZYSTKO
brak
Podnieść atrakcyjnoś i estetykę obszaru na miarę obecnych czasów np: nowoczesne latarnie
chodnik z klombami elementy małej architektury związane z regionem itp
zadbać o czystość (brak koszy na śmieci)
Rozbudowa sieci gazowej i kanalizacyjnej, rewitalizacja terenów pogórniczych, poprawa
warunków nauczania w pobliskiej szkole podstawowej oraz poprawa bezpieczeństwa na placach
zabaw dla dzieci.
wybudować obwodnicę dla miasta
Zmusić sąsiadów do nie palenia śmieciami
Nie budować nowej kopalni
poprawić stan powietrza(kanalizacja), wybudować ciepłownie.
sieć kanalizacji i ciepło systemowe
Bezpieczeństwo na drodze
Ograniczenie prędkości na ul Górniczej
znaki z ograniczeniem prędkości na ulicy Górniczej likwidacja barierek przy byłej koksowni
zagrożenie potrącenia pieszego.
Stworzyć miejsce służące rekreacji
Plac zabaw dla dzieci
Rozbudowa sieci gazowniczej i kanalizacyjnej.
zlikwidowac ugory na przeciwko bylej koksowni
Restauracja, plac zabaw, sklep sieciowy
gospodarka ściekowa, odpowiednia jakość sygnału telefonii komórkowej
Plac zabaw
brak przedszkola,i żłobków, palców zabaw i miejsc rekreacyjnych. brak małej gastronomii. brak
ścieżek rowerowych. brak chodników miejsc gdzie bezpiecznie można byłoby spacerować. brak
działań związanych z bezpieczeństwem (brak prawidłowego oświetlenia, brak interwencji
związanych ze zwierzyna leśną). brak zaangażowania urzędu w zakresie życia społecznego.
wąskie drogi nie remontowane. brak miejsc parkingowych. bez prywatnej inicjatywy nie ma nawet
miejsc parkingowych przy kościele. brak dobrze zaopatrzonych sklepów.
doprowadzić sieć ciepłowniczą oraz gazową, skanalizować obszry
Jest brudno dużo śmieci brak chodników

miejsca rekreacji, poprawa bezpieczeństwa, uporządkowanie terenów po byłej kopalni
Wybudować nowe przedszkole dalej od głównej drogi i od złomowiska gdzie się obecnie
znajduje.Dobrym miejscem było by w okolicy kościoła i szkoły
Większe zainteresowanie władz gminy bezpieczeństwem na drodze w dzielnicach Dębieńsko
Stare i Wielkie, interwencja w sprawie wstrząsów i tąpnięć które mają miejsce przynajmniej raz w
miesiącu,częstsze spotkania w dzielnicach z mieszkańcami,więcej konsultacji społecznych
dotyczących przedsięwzięć na terenie gminy
Sieć kanalizacji samitarnej
rozbudować gaz i kanalizacje
Stworzyć jakiś mały plac zabaw dla dzieci, stworzyć sieć gazową na wszystkich ulicach

12. W jaki sposób i jak często porusza się Pan/i po rejonie ul. Górniczej,
Kochanowskiego, 3 Maja, Kościelnej i Swobody?
180
150
120
90
60
30
0
Pieszo

Rowerem

Skuterem/
motocyklem

Samochodem

Komunikacją
publiczną (np.
autobusem)

Codziennie lub prawie codziennie

2-3 razy w tygodniu

Raz w tygodniu

1-3 razy w miesiącu

Rzadziej niż raz w miesiącu

W ogóle nie poruszam się w ten sposób

13. Jak ocenia Pan/i aktualny stan układu komunikacyjnego w rejonie ul. Górniczej,
Kochanowskiego, 3 Maja, Kościelnej i Swobody:
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60

40

20

0
Układ drogowy
Bardzo źle

Źle

Sieć chodników
Przeciętnie

Dobrze

Sieć ścieżek
rowerowych
Bardzo dobrze

Sieć przystanków
autobusowych
Nie mam zdania

Metryczka
Płeć

41,5%
Mężczyzna
Kobieta

58,5%

Wiek

Poniżej 18 lat

14,5%
49,3%

18-35 lat

5,8%

2,9%
27,5%

36-50 lat
51-65 lat
Powyżej 65 lat

Miejsce zamieszkania
Czuchów
24,2%
Dębieńsko
12,6%

16,9%

46,4%

Inna część
CzerwionkiLeszczyn
Inna gmina

Liczba osób w gospodarstwie domowym (łącznie z dziećmi i osobami starszymi)
4,8%

1,4%
4,8%

1

7,7%

2

13,0%

3
4

19,3%
23,7%

5
6
7

25,1%

8 i więcej

Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą na terenie Czuchowa lub
Dębieńska?

92,3%

Tak
7,7%

Nie

Czy pracuje Pan/Pani na terenie Czuchowa lub Dębieńska?

86,5%

Tak
13,5%

Nie

