Odpowiedzi udzielone na pytania otwarte.
Pyt. 2 Co Pana/Pani zdaniem jest największą zaletą Miasta Kościerzyna?
Ankiety złożone w wersji elektronicznej (pełne odpowiedzi):
Obwodnica
Darmowa komunikacja miejska
Położenie geograficzne
Brak
Darmowa komunikacja miejska
Położenie geograficzne
położenie
Lokalizacja
Rynek
Rynek kościerski
nic
Obwodnica
Nic
Fontanna
brak
położenie
Położenie
położenie w przepięknej okolicy, jednakże niedoceniane przez tut. samorząd.
piękna okolica
Największą zaletą miasta Kościerzyna jest współpraca władz jego z mieszkańcami; umiejętność słuchania
i wyciągania właściwych wniosków prowadzących do rozwoju naszej małej ojczyzny.
spora oferta kulturalna
trudno powiedzieć
Piękny kościerski rynek
Rynek
Ładna okolica
Rynek miasta
Korzystne koszty życia
Położenie
Wygląd centrum miasta
Piękne okolice. Blisko jeziora.
Turystyka
Kościerzyna jest bardzo ładnym i czystym miastem
Urbanistyka
Piękne położenie.
Rynek w Kościerzynie
Położenie miasta, dużo miejsc pracy
lokalizacja
Bliskość Trójmiasta gdzie istnieje rynek pracy. I zarazem odległość od Trójmiasta, ponieważ w
Kościerzynie można odpocząć.
Dostępność do wielu form rozrywki, położenie
Dbałość o finanse publiczne.
kultura i dostęp do imprez organizowanych przez miasto
Usytuowanie geograficzne i historyczne
brak wyścigu szczurów
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Położenie, bliska lokalizacja jezior
Dla mieszkańca - darmowa komunikacja
Cisza i spokój
nie jest to duże miasto, więc jest w miarę spokojnie
piękne tereny. atrakcje
Kaszubska natura
komunikacja miejska i budownictwo mieszkaniowe
Dla mnie dużym plusem jest to, że mogę przejść z jednego końca miasta na drugie. Miasto nie jest duże
a wszystko co potrzeba w nim jest.
Usytuowanie
Położenie jeziora
Położenie w okolicach lasów i jezior, wszędzie można dojść na piechotę, jest spokojnie
duża ilość szkół i punktów przedszkolnych
Największą zaletą jest niewątpliwie urok miasta Kościerzyna, w którym drzemie duży potencjał
Kościerzyna jest blisko trójmiasta, portu, lotniska.
Blisko Trójmiasta, atrakcyjna turystycznie okolica
Położenie geograficzne, dostęp do pobliskich lasów, jezior
Możliwość wyjazdu
Piękna okolica
Spokój
Bliskość wszystkiego co potrzebuje człowiek czyli szkoły sklepy i powiedzmy "urzędy" blisko siebie.
Komunikacja
Gastronomia
Potencjał związany z położeniem i obszarem jaki ma miasto
Duża ilość usług
Klimat miasta, zabytki.
Stary rynek
Rozwija się ale powoli
Położenie na terenie Kaszub
piękny rynek miasta, komunikacja miejska, centra handlowe
Bezpłatne autobusy
Burmistrz
Bliskość lasów i jezior. Inwestowanie w ku
Chyba tylko transport
Pejzaż
obwodnica
Położenie Kościerzyny i darmowa komunikacja
Położenie
Duża oferta handlowa - bez konieczności zwiększania jej.
niskie bezrobocie , nad wyraz rozwinięta sieć sklepów wysokopowierzchniowych
Położenie.
Spokojnie się tu żyje, komunikacja miejska
Dostępność wielu sklepów
Zieleń
Lasy i jeziora wokół miasta
Rynek miasta oraz okolice miasta tj. jeziora itp.
Położenie przy głównych drogach
Dobre położenie (wszędzie blisko)
Położenie w centrum woj. pomorskiego
Pełno marketów
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Nic.
Niewielka miejscowość
Darmowa komunikacja miejska i nic po za nią niestety
dobre połączenie z Trójmiastem, blisko wiele atrakcji turystycznych
Wygląd naszego rynku
Lokalizacja. Nie dość, że piękne Kaszuby to obwodnica, kierująca turystów pędzących nad morze, przez
środek miasta. Przy czym w żaden sposób nie są zachęcani do "zatrzymania się" tutaj np. na obiad, do
zwiedzenia skansenu kolejnictwa czy innych
czystość
Otoczenie
Ankiety złożone w wersji papierowej (skrócone odpowiedzi):
szpital - 4 odpowiedzi
lokalizacja turystyczna - 26 odpowiedzi
lokalizacja -komunikacyjna - 5 odpowiedzi
komunikacja miejska - 13 odpowiedzi
basen - 3 odpowiedzi
obwodnica - 6 odpowiedzi
bezpieczeństwo - 4 odpowiedzi
przedszkola
kino
kino
dużo sklepów
zróżnicowany handel
dużo "dyskontów"
handel
targowisko
dostępne mieszkania
rewitalizacja
rewitalizacja
przystań kajakowa
komunikacja na zewnątrz
parkingi
demografia - dużo osób w wieku produkcyjnym
małe miasto, dobra infrastruktura, spokojne życie
infrastruktura rekreacyjna
Opieka zdrowotna
Mieszkalnictwo
Turystyka
Transport i komunikacja
Pyt. 3 Co Pana/Pani zdaniem jest największym problemem Miasta Kościerzyna?
Ankiety złożone w wersji elektronicznej (pełne odpowiedzi):
Smog
Opieka zdrowotna
Zanieczyszczenie powietrza
Zanieczyszczone powietrze
Powietrze
Zanieczyszczenie powietrza
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Rynek pracy
Zanieczyszczone powietrze
smog
Korki
Brak miejsca dla młodzieży
Śmieci, brak koszy na śmieci w mieście!
zanieczyszczenie powietrza
powietrze
czystość powietrza, brak miejsc doszkalających jak również rozrywki dla dzieci i młodzieży
brak satysfakcjonujących miejsc pracy
Pomimo wybudowanej obwodnicy - wciąż zakorkowane miasto, potrzeba drugiej nitki od kierunku
Kościerskiej Huty, Skorzewa...
zbyt mała ilość zieleni oraz mała ilość miejsc pracy
źle skomunikowane jest miasto aby przejechać przez nie trzeba stanąć w korku, brakuje drogi północnej
łączącej Kościerzynę wschód z drogą na Gdańsk
bardzo zła jakość powietrza
Jakość powietrza, brak miejsc pracy
Płatne parkingi i mało atrakcji
Park za urzędem miasta oraz co raz więcej galerii handlowych
Transport do miejsc pracy (pociągi za małe i za rzadko, korki)
Niski poziom odpowiedzialnego gospodarowania przestrzenią
Powinno się zwrócić uwagę na bezpieczeństwo.
Zbyt mały dostęp do lekarzy
Służba zdrowia. Przychodnia na Skłodowskiej, żeby się zarejestrować trzeba o 4 rano stanąć w kolejce.
Środowisko i powietrze
Nadmiar handlu, brak produkcji
Śmieci
Trudności w znalezieniu pracy
Jakość powietrza
Smog!!!
Kultura w szpitalu
Brak ścieżki rowerowej ze Stężyca do Kościerzyny
Powietrze, już nie mieszkam w tym mieście, ale zawsze, gdy wracam jest tam aż biało i powietrze aż
gryzie w nos, to prawdziwy koszmar.
Brak komunikacji z Kościerzyny do Wielkiego Klincza wieczorami i soboty niedziele nie można dojechać
na imprezy w Kościerzynie w weekendy
Brak miejsc parkingowych
brak miejsc pracy
Rynek pracy. Chciałbym przestać jeździć codziennie do pracy to Trójmiasta i pracować na miejscu za
godziwe wynagrodzenie.
Bardzo kiepska jakość powietrza
Komunikacja miejska- za mało linii i bardzo źle wytyczone trasy
smog i dym
Brak miejsc do rozrywki, kultury, brak wydarzeń kulturalnych, nie ma zajęć i miejsc dla dzieci i młodzieży
Zanieczyszczenia powietrza
Kultura.
Brak miejsc pracy. Sprzedajemy ziemię tylko pod markety. Nie próbujemy ściągnąć inwestorów dających
miejsca pracy. Przygotowanie miejsca dla nich to jedno, najważniejszym jest żeby ich tu zachęcić do
budowy miejsca praca i zatrudnienia mieszkańców.
mało miejsc gdzie można spędzić miło czas, parki z kawiarniami, jeziora z kawiarniami
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za dużo samochodów na ulicach, brak bezpieczeństwa wieczorami, zanieczyszczenia powietrza czasami
można się wręcz zadusić od kominów, spaliny w mieście: po kilku dniach przebywania na uboczu
Kościerzyny wczoraj pojechałam do miasta. wyczulam złe powietrze a dodam ze nie jestem na takie cos
jakoś wyczulona. brak koncertów dużych gwiazd na najważniejszych świętach Kościerzyny. w głowie mi
się nie mieści ze teren wokół ogródka jordanowskiego i z tylu urzędu miasta nie jest zagospodarowany.
mogło by być to najpiękniejsze miejsce w Kościerzynie w którym każdy by znalazł cos dla siebie dzieci
place zabaw inne niż wszystkie młodzież na deskorolkach hulajnogach starsi spokojne ciche ławki nad
rzeka. tak tak wiem finanse ale to by było cos pięknego dla turystów tez. ehhhhh warto pomarzyć....brak
normalnej uczciwej pracy. płatnej według wysiłku fizycznego tez. ze o drogich mieszkaniach nie
wspomnę
Wydawanie pieniędzy na np. figurki
Brak zakładów produkcyjnych
brak specjalistów opieki zdrowotnej w ramach NFZ oraz utrudnienia w rejestracji do lekarza pierwszego
kontaktu
Mało miejsc parkingowych. Szczególnie w okolicy centrum gdy jest targowisko (wtorek i piątek) Trzeba
kombinować. Szkoda, że nie mam nowych miejsc w okolicy Przychodni Kościerzyna bo tam jest
masakra... Jestem mieszkanką gminy i muszę dojechać autem i pozostawić je na parkingu... w godzinach
porannych ok ale popołudniu... np. 12-17 to już loteria
Miejsce a imprezy letnie
Bierność władzy rozwój miasta
Smog zimą, zbyt dużo mieszkańców jeździ po mieście autem choć ma blisko, bardzo mało imprez
kulturalnych latem: ciekawych niekoniecznie kosztownych, żeby w każdy weekend na rynku coś się
działo, jakoś koncert, potańcówka, fajny klimacik.
smog zimą i bezdomni na rynku i w okolicach
Brak pracy
Opieka medyczna nad seniorami, Zanieczyszczenie środowiska, miejsca parkingowe,
Największym problemem jest ogromny % mieszkańców, którzy nie potrafią nawet poprawnie ułożyć
zdania wypowiadając się przed kamerą. Czasami nawet lubią uciekać , wielkie zacofanie. Poza tymi
ludźmi dużym problemem miasta w mojej opinii są również pijani panowie oblegający Stary Rynek. W
żadnym innym mieście nie spotkałem się aż z tak wielką ilością "pijanych panów" w ścisłym centrum
miasta.
Zanieczyszczenia powietrza ( szczególnie zimą)
Zanieczyszczone środowisko
Młodzi ludzie uciekający z Kościerzyny do innych miast
Brak dobrze płatnych, ciekawych miejsc pracy. Tylko handel niestety
Kolejki do lekarzy, pijacy śmierdzące na ulicach i pod sklepami
Brak możliwości rozwoju jeśli chodzi o edukację i kulturę, ograniczony wybór zajęć pozalekcyjnych
Administracja samorządowa niestety
Problem z terenami zielonymi, parkami. Wszędzie śmieci oraz ludzie pochodzący z patologii przez co
wieczorami jest niebezpiecznie.
Opieka zdrowotna przychodnia
Smog.
Ochrona powietrza i środowiska i opieka zdrowotna
Fatalna jakość powietrza!!!!
Nie mam zdania
Burmistrz ma gdzieś inne ulice np. Wierzysko, martwi się tylko o siebie
Komunikacja miejska, edukacja
Jakość powietrza, brak atrakcji dla młodych
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Brak nowoczesnej wizji rozwoju miasta, na które ono zdecydowanie zasługuje. Źle lub w małej ilości
organizowane wydarzenia kulturowe poprzez np. zły dobór artystów do aktualnych trendów. Brak
porządnych inwestycji, które przyciągałyby osoby spoza miasta
Umowa ze Związkiem Gmin Wieżyca
Źle lokowane środki
stolemy za to można zrobić np. park
Smog, duża ilość dyskontów, niewystarczająca ilość mieszkań dla młodych ludzi, za mała ilość
śmietników np. Jezioro Kapliczne
brak zieleni miejskiej, zła jakość powietrza
Brak atrakcji dla dzieci, nastolatków i osób 20-30 lat
Brak dostania się do lekarza POZ. Zanieczyszczenie powietrza,
Brak rozrywki dla mieszkańców zwłaszcza młodych. Piątek sobota wieczór na ulicach pustki, ponieważ
młodzi ludzie nie mają gdzie iść się pobawić. Rynek pracy może się rozwija, ale kto chce pracować za
najniższą krajową.
Ochrona środowiska
Smog z kominów
Są radni którzy nic nie robią, a biorą za to pieniądze, burmistrz któremu spadło zaangażowanie, brak
rewitalizacji parku za urzędem miasta, ogródka Jordanowskiego, brak wdrożenia bonifikat na lokale
socjalne, brak zachęcających warunków do rozwoju nowych firm i przedsiębiorstw
Brak miejsc parkingowych
Brak sensownych ofert pracy - bez znajomości, a za to z dobrą pensją. Bez tego Kościerzacy muszą
dojeżdżać do Trójmiasta.
Korki, smog, niepotrzebne inwestowanie w stolemy
Brak parku
brudne powietrze - szczególnie w okresie zimowym
Zanieczyszczenie
Brak imprez dla mieszkańców pozbawionych nadmiaru folkloru, brak odpowiedniej liczy placów zabaw,
brak zagospodarowania terenów na park z prawdziwego zdarzenia. Przeznaczanie ogromnej ilości
pieniędzy na figurki, z których nikt z mieszkańców nie ma praktycznie żadnego pożytku.
Kultura na niskim poziomie, tyle jest zespołów które promują miasto (zespół Pieśni i tańca, Zespół rytm,
Big Band Fredens, Orkiestra Begama) a miasto ich nie wspiera
Mało turystycznych miejsc
Brak miejsc żeby sobie usiąść ze znajomymi po 23
Kostka brukowa przy rynku ,która niszczy obuwie ,nie pozwala kobiecie przejść w butach na wysokim
obcasie, nie pozwala spokojnie przespacerować się z wózkiem z dzieckiem. karygodne
Ankiety złożone w wersji papierowej (skrócone odpowiedzi):
niskie zaangażowanie nauczycieli - 3 odpowiedzi
emigracja edukacyjna - 2
smog - 29
śmieci, niesystematyczny odbiór śmieci - 8
brak wysypiska śmieci
za mało wykoszeń - 2
odchody zwierzęce
dla dzieci; ulgi dla dzieci niepełnosprawnych
brak oferty kulturalnej - 2
mało zróżnicowany rynek pracy, brak aktywizacji osób młodych
emigracja zarobkowa
brak nowych dużych firm produkcyjnych
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słaby rynek pracy - 2
brak miejsc pracy
brak przemysłu
za dużo "dyskontów"
słaby dostęp do usług medycznych/ specjalistów
publ. służba zdrowia
publ. służba zdrowia, dostęp do lekarzy rodzinnych, usługi szpitalne
brak gminnych lokali pod wynajem, tanich w utrzymaniu i bez kryteriów
za dużo bloków
rewitalizacja rynku
brak miejsca rekreacji na powietrzu
niezagospodarowany park za urzędem - 3
brak zieleni
miejsca rozrywki dla młodzieży
dla dzieci; infrastruktura rekr.-sport.
brak miejsca rekr. - 4
brak ścieżek rowerowych
brak miejsc parkingowych
brak inwestycji w drogi osiedlowe - asfalt - 2
korki - 2
brak parkingów - za dużo odpłatnych - 5
ścieżki rowerowe
nawierzchnia rynku
emigracja młodych
spadek liczby mieszkańców
zaniedbanie miasta
trudności z zakupem działek nad jeziorem
edukacja - 1
Środowisko i ochrona powietrza - 4
Rynek pracy i przedsiębiorczość - 2
Opieka zdrowotna - 8
Administracja samorządowa

Pyt. 4 Jakich inwestycji Pana/Pani zdaniem brakuje w Kościerzynie?
Ankiety złożone w wersji elektronicznej (pełne odpowiedzi):
Parkingi
Skatepark, rowery Mevo
Nie wiem
inwestycji edukacyjnych (obozy naukowe dla mieszkańców, zajęcia dodatkowe rozwijające
zainteresowania dzieci i młodzieży, sportowo-kulturalnych (kierunkujących rozwój dzieci i
młodzieży)oraz inwestycji przemysłowych gdzie dużo osób mogłoby znaleźć pracę (kościerskie strefy
przemysłu puste)
-nowe miejsca pracy, -miejsce do odpoczynku, relaksu i rozrywki, miejsca dodatkowej edukacji
Amfiteatru za UM, a na rynku móc posiedzieć przy kawie, podziwiać ładny nasz rynek przy ... i tu
propozycja, aby z ratusza (Muzeum Ziemi Kościerskiej) płynęła nie za głośna piękna muzyka kaszubska.
Promocji Kaszubszczyzny ciut za mało.
zieleń i parki
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Brakuje zajęć dla dzieci, jest mizerna edukacja poza szkolna, nie m ciekawych zajęć dla nich, tym bardziej
latem dzieci się po prostu nudzą.
w tereny zielone
Parku za urzędem
Atrakcji turystycznych
Komunikacji miejskiej z prawdziwego zdarzenia
Zdecydowanie brak wykonania jakichkolwiek prac w parku za urzędem miasta oraz mała ilość imprez
wakacyjnych na rynku z gwiazdami które są obecnie na topie
Parki i rekreacja dla mieszkańców
Modernizacja parku za urzędem
Za dużo supermarketów, za mało miejsc pracy
Mieszkań komunalnych
Miejsc rekreacyjnych
Dużych zakładów pracy
Fabryka, tereny inwestycyjne
..?
Więcej przedsiębiorstw i produkcji
Stadion lekko atletyczny
Jakkolwiek śmiesznie to nie zabrzmi - brakuje mi restauracji McDonalds, która dzisiaj jest trochę
wyznacznikiem poziomu rozwoju miasta, powinno być więcej imprez sportowych i nie tylko promujących
Kaszuby (jak np. Kaszebe Runda), brakuje mi stacji benzynowych znanych marek, gdzie będzie
sprawdzone paliwo (kojarzę tylko Orlen, a Lotos?).
Komunikacja
Brakuje miejsc spacerowych, miłych dla rodziny. Wszędzie sklepy i sklepy. Za urzędem miasta przydałoby
się zainwestować w park, zrobić przepiękną przestrzeń z fontanną, gdzie rodzina może po prostu spędzić
czas jakby była poza miastem
miejsca pracy
Zapraszajcie firmy, korporacje, niech się budują i otwierają oddziały na preferencyjnych warunkach. Nie
tylko Lidle i Biedronki. Trójmiasto powoli nasyca się wszelkiego rodzaju międzynarodowymi
korporacjami. Może już czas żeby zawitali na Kaszuby.
Oświetlenie obszaru nad jeziorem Kaplicznym
Kościerzyna winna interesować we władzach wojewódzkich celem poprawy dojazdu do Kościerzyny
drogami wojewódzkimi. Powiat Kościerzyna ma najgorszej drogi wojewódzkie w Polsce.
poprawa dróg i naprawa tych , po których nie da się jeździć...
Turystycznych, kulturalnych, przydałaby się północna obwodnica
ekologicznych
Miejsca pracy typu fabryki zamiast supermarketów
Więcej tras rowerowych
Zagospodarowanie przestrzeni za Urzędem Miasta
Dla mieszkańców. Ogródek jordanowski nadaje się do remontu, ulica Szopińskiego blisko urzędu i
starostwa asfalt tragiczny, jedyne kąpielisko w Kościerzynie. Jezioro Gałęźne. Dojazd tragiczny, plaża
słaba. Uczymy się od innych miast i wsi.
rozbudowa dróg rowerowych, stworzenie małego oddziału szkoły wyższej
Drogowych
Zagospodarowanie terenów zielonych
brak większych zakładów pracy, brak sprawnej przedsiębiorczości
Brakuje jakiegoś konkurencyjnego dla basenu centrum rozrywki. Dla dzieci i dorosłych. Coś oprócz kina..
Park za urzędem miasta z amfiteatrem
Budownictwo komunalne drogi osiedlowe poprawa chodników wokół rynku
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Obwodnica na kierunku pn-pd (dw214), wiaty przystankowe na najważniejszych przystankach, duży
parking przy dworcu, spowalniacze ruchu na niektórych ulicach, wyremontowanie przebieralni nad
Gałęźnym, stworzenie naturalnego parku za UM, z łąkami, kwiatami, przy okazji mniejsze koszty
utrzymania niż np. trawnik. No i zgodnie z obecnym trendem powrotu do natury.
dużego placu zabaw dla dzieci z licznymi atrakcjami
Parki sportowe
Domy dziennego pobytu dla seniorów i osób niepełnosprawnych
W Kościerzynie moim zdaniem brakuje inwestycji, które zatrzymywały by w mieście młodsze pokolenia.
Idąc ulicami Kościerzyny można dostrzec, że jednak dominuje tam starsze pokolenie, ponieważ młodzież
wyjeżdża do atrakcyjniejszych dla nich regionów, m.in do Trójmiasta.
Dofinansowania na fotowoltaiczne panele
Wybudować amfiteatr na obrzeżach i organizować imprezy, które przyciągną turystów z całego
województwa.
Zakłady pracy, więcej inwestycji w sport
W Kościerzynie nie ma życia towarzyskiego, oprócz Starego Browaru to miasto niestety nie ma nic więcej
do zaoferowania
Parków, miejsc gdzie można wypuścić psa, atrakcje związane z motosportami.
Parkingów
Na rzecz rozwoju kultury, obszarów zieleni - parki, miejsc-gdzie można usiąść i odpocząć
Produkcji dzięki czemu będzie więcej miejsc pracy. Parkingi bezpłatne.
Wizerunek miasta
Dotacje na ekologiczne ogrzewanie!!!
Mieszkania dla rodzin wielodzietnych oraz bezpieczne place zabaw
Wylanie asfaltu na ul. Wierzysko i chodnika do tej ulicy
Uczelnia na dobrym poziomie, komunikacja miejska,
Parki dla zwierząt
Brakuje charakterystycznego miejsca kulturowego, które powinno być w tym mieście. Dobrym
przykładem jest amfiteatr w Stężycy. Brakuje również więcej zielonych miejsc wypoczynkowych na
których mieszkańcy mogliby się po prostu przejść, napawać pięknym widokiem, a nie nieszczęsnym
betonem, który jest dosłownie wszędzie. Brakuje również miejsc sportowych takich jak porządny
skatepark, pumptrack. Sporo niedużych miast takich jak Kartuzy, Bytów czy nawet wioski jak Przywidz
budują takie miejsca, więc myślę, że również powinniśmy iść w tą stronę i pokazać młodszym
mieszkańcom, że samorządowi na nich zależy.
Wiat na przystankach autobusowych, połączonego dworca PKP i PKS
Odkryty basen ,miejsca dla młodzieży i dzieci, wspólne miejsce np. ogródek jordanowski do modernizacji
park/ jakieś atrakcje dla turystów
zagospodarowanie terenów obok urzędu miasta
Brakuje inwestycji w park za urzędem miasta! Wstyd jak to wygląda!!
Muszla Koncertowa, Place zabaw dla dzieci / jest tylko jeden w parku/.
Miejsca pracy- godnie płatne, rozrywka dla młodych, place zabaw zadaszone dla najmłodszych
Słaba infrastruktura na nowych osiedlach
imprez
porządnego parku z ławkami
Wdrożenia bonifikat na mieszkania, brakuje zjazdów na obwodnicy, brakuje rewitalizacji parku za
urzędem miasta, ogródka jordanowskiego, zbyt mało jest pieniędzy na rozwój promujących miasto
tworów/zespołów/instytucji
Mieszkalnictwo
Brak parkingów. Nawet wysokie ceny obecnych nie powodują, by łatwiej było znaleźć miejsce.
Place zabaw, boiska, kort tenisowy z siatka!
Inwestujących w parki
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rozwiązanie problemu przejścia dla pieszych przy galerii Wybickiego ( przejście podziemne lub
nadziemne, ostatecznie światła na żądanie pieszych). Brak małej obwodnicy od DK nr 20 (wyjazd z lasu
przy BAT - cie z kierunku Miastka do drogi wojewódzkiej Kościerzyna - Łeba
Rynek pracy
Brak nowych, wielkich przedsiębiorstw takich jak np. w Bytowie - Drutex
Remontów parków, ciekawych miejsc, miejsc gdzie można przyjemnie spędzić czas, odnowić mostki!,
Brak placów zabaw i brak zagospodarowania terenu na park z prawdziwego zdarzenia
Brakuje placów zabaw, bonifikat na mieszkania, brakuje pieniędzy dla zespołów promujących miasto
Inwestycje w odnowę mieszkań
Porządny klub
Dyskotek
Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego,
Inwestycji w kulturę
Większa gazyfikacja miasta, oświetlenie i asfalt dróg zwłaszcza Kościerzyna wschód
Miejsca do spotkań młodzieży
Ogólnodostępnych miejsc dla małych dzieci, publicznych placów zabaw
zielenie, parki, części wspólne przy osiedlach i blokowiskach jest mnóstwo zaniedbanych terenów
zielonych
Miejsc spędzenia czasu wolnego
Za dużo sklepów typu biedronka, a zamiast tych w galeriach powinny być typu h&m, nie wszyscy
okoliczni mieszkańcy maja i możliwość dojazdu do trójmiasta zęby zrobić fajne zakupy
Rozwoju bezpieczniejszych dróg i ulic oraz ścieżki rowerowe w stronę Karczmy, Skorzewa, Kalisk,
Szarloty
Porządnego dworca PKS.
Czystej plaży. Nie dbałość o tereny zielone (strony miasta pod Skorzewo)
Nowych miejsc pracy innych niż sklepy których i tak jest już za dużo
Ankiety złożone w wersji papierowej (skrócone odpowiedzi):
brak szkolnictwa wyższego - 4
edukacja zawodowa/ wyższa
amfiteatr letni - 2
miejsca na koncerty - 2
kino - więcej filmów, nowa biblioteka
biblioteka - większe sale
obiekty kultury dla dzieci, młodzieży
dofinansowanie do wymiany pieców
dotacje na działalność gosp.
zakłady pracy - 4
brak dużego zakładu przemysłowego
przemysł
strefa ekonomiczna
dom opieki dla osób starszych
mieszkania pod wynajem
nowe mieszkania, czynszowe, socjalne
rewitalizacja
weekendowe atrakcje, tereny zielone
miejsca wypoczynku
miejsca rekreacji na powietrzu
park - 6
stadnina konna
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zieleń
miejsca rekreacji
campingi, zjeżdżalnie wodne, pływające pomosty
dla młodzieży
infrastruktura rekreacyjno-turystyczna
campingi, pływające pomosty
zjeżdżalnia wodna, boiska do gry siatkowej nad kąpieliskiem, ścieżki przyrodnicze
zieleń
rekreacja
rekreacja, zieleń
infrastruktura
Park za UMK - 2
sygnalizacja świetlna
ścieżki rowerowe - 9
dworzec PKS - 3
nawierzchnie asfaltowe chodników na osiedlach jednorodzinnych - 2
nowe drogi, np. Droga północ
drogi osiedlowe
parkingi
drogi osiedlowe
parkingi, udrożnienie ulic
ścieżki dla rolkarzy
szlaki komunikacyjne
ścieżki dla rolkarzy
ścieżki rowerowe - Klincz, Dobrogoszcz
ścieżka rowerowa wokół miasta
ścieżki rowerowe - konserwacja
modernizacja ulic
sieć wypożyczalni rowerów (przyłączenie do sieci MEVO)
dostosowanie budynku biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych - 3
niwelowanie barier architektonicznych/społecznych dla osób niepełnosprawnych
miejsca w żłobkach
Kultura - 3
Środowisko i ochrona powietrza - 2
Rynek pracy i przedsiębiorczość
Turystyka

Pyt. 5 W jakim kierunku Pana/Pani zdaniem powinno rozwijać się Nasze Miasto?
Ankiety złożone w wersji elektronicznej (pełne odpowiedzi):
Turystyka
Turystyki
Turystyka
turystyka
Turystycznym
Produkcja i turystyka
Kultury
Rowery mevo, zachęcać do spacerów, do aktywności fizycznej
turystycznym
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rozbudować i udostępniać mieszkańcom strefy sportowo - kulturalne, tworzyć nowe, "ciekawe" miejsca
pracy dla mieszkańców
we wszystkich, tylko nie stawiać nowych Stolemów, muzeów
Wyeliminować z terenu miasta na obrzeża do trójkąta przemysłowego Zakłady Mięsne. Powrócić do
dawnych tradycji w KDK-u - teraz tam rządzi się ekonomia. Wszystkie podmioty kultury usunięte przez
poprzednie władze: biblioteka, muzeum PCK, które założyła śp. Jadwiga Treder i dr Knyba.
centrum usług i turystyki
Kulturalnie
poprawa stanu środowiska naturalnego - miasto o charakterze uzdrowiskowym
Turystycznym, rynek pracy
W stronę turystów
Rozwój turystyki i bazy produkcyjnej
Przede wszystkim w kierunku turystyki i kultury
Posprzątać bałagan, ucywilizować parkowania żeby dało się przejść a potem miejsca pracy dla
wykształconych żeby nie musieli jeździć do Gdańska
W kierunku postępu
Ekologia to podstawa
Budowania miejsc pracy przez konkretne firmy
Możliwości rozwoju dla młodych żeby wracali po studiach
Turystyki, promocji walorów miasta.
Współpracy i pomocy wzajemnej mieszkańców
Rozwój gospodarczy
Produkcja i turystyka
Sport i turystyka
Powinno budować swoją przewagę konkurencyjną przede wszystkim atrakcyjnością położenia, stąd
moje uwagi dot. jakości powietrza. Poza tym uważam, że miasto dość dobrze przyciąga inwestycje,
znane marki sklepów itd., pozostając przy tym wiernym tradycji kaszubskiej (np. całkiem niezłe
restauracje). Kładłabym też nacisk na walkę z przestępczością i wandalizmem, mam wrażenie, że w
ostatnim czasie to się nasila, a w mojej ocenie służby działają dość opieszale. Martwi mnie też
wszechobecny nepotyzm i kolesiostwo, co w pewnym sensie jest dość naturalne w tak małym mieście.
Kultura i imprezy
Spędzanie wolnego czasu-nie tylko sklepy I restauracja ale parku, ścieżki rowerowe
miejsca pracy
Więcej możliwości na rynku pracy poprzez preferencyjne warunki dzierżawy czy wykupu ziem pod
przedsiębiorstwa międzynarodowe. Lub przynajmniej ogólnopolskie. Dajmy ludziom pracę nie tylko w
usługach czy budowlance. Zrozumcie, że znaczna część osób wyjeżdża za pracą do Trójmiasta. Po co
marnować ich talent na obcej ziemi. Jestem pewien, że gdyby mieli możliwość pracy na miejscu na
podobnych warunkach co w Trójmieście, tak właśnie by zrobili. A to wcale nie marka "Trójmiasto"
powoduje, że tam są godziwe zarobki a po prostu firmy, przedsiębiorstwa i korporacje, które tam
postawiły swoje siedziby. Nie róbmy z Kościerzyny sypialni dla emerytów! Zatrzymajmy młodych. A to
jest moim zdaniem jedyna metoda jak tego dokonać.
Poprawa jakości powietrza
W kierunku turystyki
W kierunku pozyskania jak największej liczby turystów.
atrakcje turystyczne
Rozwój kultury
Kultura
Wkroczyć w XXI wiek.
prorodzinnie
Czystego powietrza
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Stanowiska pracy, ochrona środowiska
pozyskanie dużych firm chcących działać na naszym terenie, w medycynie umożliwienie dostępu do
specjalistów w ramach NFZ
Wystarczy już marketów! To na pewno. W jakim kierunku? Trudno powiedzieć. Trochę tego, trochę
owego jest.
Kultury i turystyki
Nowe zakłady pracy
Przyciągać turystów zarówno jako baza z okolicznych ośrodków, jak i miejsce docelowe z powodu
fajnych miejsc i ciekawych imprez. Tutaj należałoby zwiększyć bazę hotelową i atrakcje nad jeziorami w
mieście oraz coweekendową ofertę imprez kulturalnych. Z pomysłem. Żeby się wyróżnić. Nie być jak
inni. Zaoferować coś nowego, ale lubianego. Stworzyć swoją markę, wyróżnik w tym temacie. Np.
Muzyka alternatywna, festiwal youtuberów, może wykorzystać uczniów naszych szkół muzycznych.
Fajne kapele, potańcówki. Może zaczerpnąć pomysł z historii, z zagranicznych miasteczek, od naszych
partnerów...
większą ilość atrakcji latem
Turystyki, opieki nad seniorami
Nasze miasto powinno rozwijać się w kierunku organizowania eventów również dla ludzi młodych.
Mowa tutaj chociażby o organizowaniu koncertów. Owszem mamy w Kościerzynie dni miasta, na
których jednak występują co roku gwiazdy cenione bardziej przez starsze osoby. W tym roku również tak
będzie. Jako przykład mogę podać Dni Bytowa na których włodarze w ubiegłym roku pogodzili wszelkie
kategorie wiekowe jak i gusta muzyczne zapraszając zarówno znanych raperów, twórców muzyki
elektronicznej jak i gwiazdy polskiego popu.
Rozwój odnawialnych źródeł energii
Więcej fabryk, zakładów pracy, rozwój infrastruktury
Zapewnienie miejsc pracy, tak aby mieszkańcy nie uciekali do większych miast
Utworzenie większej liczby miejsc pracy dla ludzi wykształconych, Kościerzyna się wyludnia, ponieważ
osoby po studiach nie mogą znaleźć tutaj pracy
By stać się bardziej przyjaznym miejscem do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Rozwoju turystyki, wykorzystanie naturalnych walorów miasta-okolic, więcej zieleni. Zobligowanie
sklepikarzy o wystawianie zieleni przed sklepami.
Rozwoju rekreacji.
Stawiam na jakość powietrza
Burmistrz powinien dbać o nasze miasto
Aby młodzi ludzie mieli tu perspektywę uczenia się (uczelnie) oraz pracy innej niż wszechobecne
biedronki i lidle i restauracje
Miasto powinno rozwijać się bardziej dynamicznie niż robi to teraz. Powinniśmy zaobserwować trendy z
innych miast, gdzie dzieje się sporo inwestycji, których przede wszystkim chcą ludzie. No i jeszcze bardzo
ważne - zacznijmy ufać i realizować pomysły młodych ludzi, bo tego odczuwalnie tutaj brakuje.
Turystyki nawiązującej do historii Kościerzyny
Sanktuaria to mało odwiedzane miejsce trzeba je rozpowszechniać
rynek pracy, budowa fabryk, zakładów, które będą produkować i dadzą miejsce pracy , a nie tylko
markety , w których mieszkańcy mają wydawać, powinno być też więcej miejsc dla młodych ludzi, szkoły
tańca, skate parki, więcej możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań
Rozrywki dla osób 20-30
Kultura i turystyka
Więcej inwestycji w rozrywkę i kulturę
Ekologicznym i przedsiębiorczym
stawiać na młodych
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Powinno przede wszystkim stwarzać możliwości do powiększania ilości mieszkańców. Żeby ludzie mogli
tutaj szczęśliwie, żyć, zarabiać i pracować, żeby były miejsca pracy i żeby coś dla tych ludzi było. Bo na
razie kultura rozwija się tylko oddolnie, odgórnie nie ma żadnych inicjatyw
Otwarcie na turystykę - zadbanie o ostatnie, nieliczne zabytki, ich ciekawe zaprezentowanie.
Sportu
Zieleni
Turystyka , poprawa infrastruktury drogowej , połączenie Kościerzyny ścieżkami rowerowymi z
ościennymi miejscowościami (Garczyn, Łubiana, Stężyca-ta miejscowość ma już dobrze rozwiniętą sieć
ścieżek rowerowych i można byłoby już dalej z nich korzystać).
Emisja spalin, dofinansowanie do fotowoltaiki
Więcej przedsiębiorstw, mniej galerii
W kierunku turystycznym zrobić jakiś fajny park czy coś
W kierunku patrzenia na mieszkańców i ich faktyczne potrzeby.
Ma zadowalać mieszkańców, sprzyjać turystom, stwarzać warunki dla rozwoju nowych firm i
przedsiębiorstw, stwarzać warunki do godnego życia jego mieszkańców
W kierunku mieszkalnictwa oraz turystyki
Turystyka- hotele spa itp.
W coraz wyższym
Turystyka. Zdecydowanie.
Kulturowo gospodarczym
Większy nakład na aktywność fizyczna i sport, zagospodarowanie parku przy ul. Staszica oraz za urzędem
miasta
Kultura i turystyka są dobrze rozwinięte, można w to dalej iść. Poza tym warto jakoś docenić naszych
lokalnych przedsiębiorców, np. firmy transportowe lub budowlane
Współpracy z innymi samorządami
Przede wszystkim problem korków,
Stawiać na młodzież i różnorodny rynek pracy(ale nie taki rynek, że jest nastawiane z kilkanaście
hipermarketów i wszyscy jako kasjerzy mają robić)
Rozwoju- zachęcić młodych do pracy. Umożliwić powstawanie miejsc pracy innych niż tylko w sklepach.
We wszystkich kierunkach są braki
W kierunku zachęcania mieszkańców aby zostawali i osiedlali się nowi
TURYSTYKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Właśnie pod kątem młodzieży
Rynek pracy nie tylko handel
Gospodarczo-turystycznie
Turystycznie (ale nie stolemy!!!!), przychylnie w stronę młodzieży
Ankiety złożone w wersji papierowej (skrócone odpowiedzi):
edukacja młodych - 2
większa baza szkół zawodowych/ wyższych
szkolnictwo wyższe
zajęcia dodatkowe
rozwój oferty kulturalnej
likwidacja niskiej emisji - 6
likwidacja śmieci (np. dzbanki filtrujące zamiast butelkowanej wody)
ekologia - 4
uzdrowisko
czystość miasta
praca dla młodych
inwestorzy, wsparcie tworzenia miejsc pracy - 2
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zmniejszyć koszty prowadzenia małych firm rodzinnych
inwestorzy
rozwój rynku pracy dla młodych
rozwój miejsc pracy - 4
zróżnicowany rynek usług, wsparcie nowych firm
rozwój usług
rozwój rynku pracy dla młodych
przemysł - nowe miejsca pracy - 2
inwestorzy, by rozwinąć konkurencyjność rynku pracy
inwestorzy, duże zakłady
pomoc MŚP
nowe miejsca pracy
nowe miejsca pracy - tereny inwestycyjne
dostęp specjalistów w ramach NFZ
miasto przyjazne młodym
nowe mieszkania
baza turystycznej, sportowej
miejsca rekreacji
rozwój usług
zieleń
rekreacja
turystyka, zwłaszcza rowerowa (sieci)
ścieżki rowerowe do okolicznych miejscowości
zagospodarowanie Dworca PKP i otoczenia
promocja, wsparcie wartościowych rodzin
koncepcja "SLOW-MIASTO'
Edukacja - 3
Kultura - 2
Środowisko i ochrona powietrza - 8
Rynek pracy i przedsiębiorczość - 5
Opieka zdrowotna -3
Turystyka - 14
Pyt. 7 Co Pan/Pani zmieniłby w sferze usług świadczonych przez administrację samorządową w
Kościerzynie?
Ankiety złożone w wersji elektronicznej (pełne odpowiedzi):
otwartość na prośby i sugestie mieszkańców
Zwiększenie empatii pań w mopsie i gopsie
Likwidacja miejskiej karty dużej rodziny na rzecz akceptacji tej ogólnopolskiej
Nie mam zdania. Kompetencje osób zatrudnionych nie są adekwatne do wykonywanych zadań np.
osoba po studiach zajmuje się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem zaświadczeń. Wydaje mi się ze
wystarczy wyksztalcenie średnie. Panie z racji wyksztalcenia często bywają nie mile do osób z niższym
statusem
zapewnienie osobom pracującym w Urzędzie szkolenia z miłej obsługi petentów
Osoby na najwyższym szczeblu tej administracji, aby słuchały głosy swoich wyborców i mądrych
doradców, żeby pracowały dla ogółu a nie dal wybranych grup
super
Mieszkańcy nie są traktowani poważnie czas słuchać i starać się o każdego i wszystkie rejony miasta
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Przede wszystkim większa chęć do zmian i rozpatrywania wniosków. Trzeba słuchać ludzi, żeby mogli być
szczęśliwi z dokonywanych zmian
działać dla ludzi a nie dla siebie
Normalnych ludzi w urzędach. Pracujących dla potrzeb ludzi , a nie jakby za karę pracowali.
Rozumiejących ludzi.
Wyższej kultury do klienta
szybkość działania i chęć pomocy petentowi. Wzorowy przykład od wielu lat Pani z Urzędu Stanu
Cywilnego.
usunięcie straży miejskiej
pracownicy więcej kultury i empatii
Nie wydanie kasy tam gdzie nie potrzebna
Zwiększenie nacisku na skrupulatne prowadzenie dokumentacji niemal w każdym wydziale. Ludzie tam
pracujący gubią dokumenty.
Więcej uśmiechu na twarzach urzędników
Reorganizacja sposobu utylizacji śmieci
2 dni wydłużonego czasu pracy
Tak jak wyżej: nie mam zdania.
traktowanie wszystkich petentów równo
Chyba tylko wymiana kadry. O braku kompetencji kościerskich urzędników krążą legendy. Potrafią zrobić
błędy ortograficzne nawet we adresie urzędu. Zgubić PIT. Są karykaturalnie chamscy i nie kompetentni.
kreatywność osób zarządzających
walka z nepotyzmem
Niech pracują ludzie, którzy chcą pomóc koniecznie obywatelowi, a nie go zbyć.
Żeby faktycznie zajęli się czymś więcej, ROZWOJEM miasta a nie tylko wypłatami świadczeń dla
patologii.
Przeznaczenie funduszy na coś pilniejszego niż figurki za ogrom pieniędzy
Otwarcie jednego punktu obsługi dla mieszkańców miasta i gminy wiejskiej oraz powiatu. Po co
załatwiać podobne sprawy w dwóch różnych miejscach (dokumenty mogą być przekazywane).
Miasto dysponuje budynkami w nieco "wygodniejszych" lokalizacjach niż Urząd Miasta. Dla osób
starszych i bez samochodu to naprawdę jest wyprawa. Może dodatkowy punkt obsługi klienta mógłby
powstać w podobnym miejscu co straż miejska?
Ankiety złożone w wersji papierowej (skrócone odpowiedzi):
odpowiednie podejście pracowników do interesantów, bez odsyłania, brak info o kompetencjach
wydziałów
budowa miejsc obsługi z zapewnieniem ochrony danych osobowych, prywatności
np. 1 dzień dłuższy pracy
poprawa nawierzchni rynku, dojścia do kościoła św. Trójcy (brak kostki brukowej); rozwój e-usług
turystycznych
poprawa nawierzchni rynku
odpowiednie podejście pracowników do interesantów
tv kablowa od wiaduktu w kierunku Kalisk, pielęgnacja żywopłotów
tv kablowa od wiaduktu w kierunku Kalisk, zakłócenia tv naziemnej, pielęgnacja żywopłotów
poprawa funkcjonowania SM, nawierzchni starego miasta, oznakowania dróg
tv kablowa od wiaduktu w kierunku Kościerskiej Huty, wprowadzenie autobusów miejskich, utrzymanie
zieleni
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