Podsumowanie
wyników badań
jakościowych
Wyzwania rozwoju Mysłowic

Spotkania diagnostyczne
•
•
•
•
•
•
•

Rada Miasta/ Rada Dzielnic
Nauczyciele, młodzi
Związki zawodowe górników
Seniorzy
Organizacje pozarządowe
Mysłowicka Rada Biznesu
Badania IDI dot. wymiaru środowiskowego

Co na plus

Co na minus

·
•
•
•
•
·
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozwój infrastruktury sportu
Komunikacja w tym A4, S1, linia kolejowa
Historia miasta
Tereny pokopalniane we władaniu miasta
Bezpieczeństwo (patrole)
Brak monitoringu, konieczność dalszej poprawy
bezpieczeństwa
Stan dróg, ulic, chodników
Słaba współpraca i ignorowanie opinii
mieszkańców
Bariery architektoniczne
Brak ścieżek rowerowych
Brak przestrzeni handlowych
Dostęp do obiektów handlowych w całym
mieście
Demografa
Roszczeniowość

Rada Dzielnic

Rola Rad
Osiedli

·
·
·

·
·
Wizja Mysłowic ·
·
·
·

Zwiększyć budżet Rad Osiedli oraz kompetencje
Poprawić współpracę z Miastem
Zwiększyć częstotliwość spotkań radnych z
mieszkańcami
Integracja międzypokoleniowa
Przykładem dla Mysłowic są Katowice
Miasto ekologiczne z dużą ilością zieleni, parków,
placów zabaw, przyjazne dla seniorów i
niepełnosprawnych,
Z aktywnym centrum i zagospodarowanymi
terenami pokopalnianymi – swoistym centrum
kulturalno-handlowym
Z nowymi frmami w centrum oraz na terenach
kopalni
Miasto współpracujące (zintegrowane) wokół
wspólnych celów

Rada Dzielnic

W co
inwestować

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Rozwój terenów zielonych, miejsc rekreacji
Sprawnie zarządzany Urząd
Budżet na inwestycje
Restrukturyzacja tkanki kulturowej
Ożywienie głównych centrów miasta
Rewitalizacja Mysłowic (restrukturyzacja)
Poprawa skomunikowania miasta wewnątrz
Rozwój budownictwa wielorodzinnego
Więcej ścieżek rowerowych, parkingów
Basen w mieście (kryty)
I jeszcze WC oraz bankomat

Rada Dzielnic

Co na plus

·
·
·
·
·
·

Co na minus

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Doskonała lokalizacja
Ciała doradcze, w tym Powiatowa Rada Rynku Pracy,
Mysłowicka Rada Biznesu
Otwartość władz miasta na głosy przedsiębiorców, w tym
Mysłowicką Radę Biznesu
Dobry dostęp do miejsc pracy (brak bezrobocia)
Istniejące szkoły zawodowe
Przykłady udanej współpracy miasta i biznesu, skutkujące
inwestycjami przedsiębiorstw
Dostępność żłobków i przedszkoli
Poziom dużych oczekiwań dot. wzrostu wynagrodzeń
Zmniejszanie się poziomu konkurencyjności (wzrost płac, cen
energii, infacja)
Kurczące się zasoby rynku pracy (częściowo kompensowane
przez migrantów z Ukrainy), w tym brak technologów
Niedostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy
Brak kadr edukacji zawodowej (źle funkcjonujący system)
System staży uczniów, który jest nieefektywny i stanowi
obciążenie dla przedsiębiorców
System wsparcia biznesu przez PUP, który nie uwzględnia granic
administracyjnych i możliwości alokacji pracowników
Referat Ochrony Środowiska nie wydaje zgód na inwestowanie
w działalności uciążliwe dla środowiska
Wciąż zbyt niskie zainteresowanie przedsiębiorców
uczestnictwem i aktywną działalnością w Radzie Biznesu
Ograniczone możliwości wsparcia rozwoju innowacji w
działalnościach usługowych

Mysłowicka
Rada Biznesu

Wizja Mysłowic ·
W co
inwestować

·
·
·
·
·
·
·
·

Kluczowe jest podjęcie decyzji o kierunku rozwoju
miasta i podążenia tą ścieżką
Miasto nowych szans dla biznesu
Szkolnictwo zawodowe i techniczne,
dostosowane do struktury biznesu, w tym
planowane w perspektywie 5-10 lat do przodu
Budownictwo wielorodzinne
Współpraca na linii – szkoły zawodowe – PUP –
pracodawcy
Lepsza orientacja na kierunki kształcenia i wybór
ścieżki zawodowej już od poziomu kształcenia
podstawowego
Większa otwartość sektora publicznego (w tym
urzędników) na przedsiębiorców – skracanie
kontaktu
Rozwój gospodarczy na miejscu (nowe miejsca
pracy, podatki lokalne)
Inwestowanie w rozwój sektora OZE oraz
gospodarkę odpadami o obiegu zamkniętym

Mysłowicka
Rada Biznesu

Co na plus

·
·
·
·
·
·
·

Spokojne miejsce do życia.
Spora ilość terenów zielonych, terenów
rekreacyjnych, placów zabaw.
Dobre skomunikowanie i lokalizacje względem
dróg szybkiego ruchu, w tym linie tramwajowe,
kolejowe, rzeka Przemsza (transport rzeczny).
Dobrze rozwinięta sieć handlowa w niektórych
dzielnicach.
Potencjał Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego.
Dobry poziom kształcenia na poziomie średnim.
Oferta Domów Dziennego Pobytu.

Nauczyciele i
młodzi

Co na minus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odchodzenie od węgla stanowić będzie problem społeczno-gospodarczy
dla miasta.
Niska estetyka miasta i jego kluczowych „miejsc” i wizytówek, w tym
dworca kolejowego, terenów dojazdowych do przystanków kolejowych.
Brak bezpośrednich połączeń kolejowych i konieczność przesiadek w
większych miastach: Katowicach, Krakowie.
Defcyty w zakresie oferty kulturalno-rozrywkowej, które wypełniają
pobliskie Katowice.
Brak miejsc parkingowych.
Stara infrastruktura kanalizacyjna, wymagająca modernizacji.
Wysokie ceny najmu mieszkań oraz ceny czynszów.
Tworzenie się zamkniętych enklaw mieszkaniowych (zamknięte osiedla).
Brak centrum życia społeczno-kulturalnego miasta.
Defcyty powiązań komunikacyjnych wewnątrz miasta.
Słabe zagospodarowanie zalewu w dzielnicy Słupna.
Brak basenu.
Braki hal sportowych przy szkołach.
Defcyt miejsc spotkań, w tym gastronomii, kawiarni.
Opóźnienia w realizacji inwestycji drogowych i komunikacyjnych.
Słaby dostęp do opieki zdrowotnej, opieki żłobkowej.
Defcyty zasobów lokalowych w szkołach (system rotacyjny w nauczaniu).
Pogłębianie się defcytu kadr oświaty (niskie zarobki, struktura wiekowa).
Ubogi rynek pracy na miejscu, ale sąsiedztwo Katowic sprawia, że o pracę
nie jest trudno.
Niski prestż miasta – w ocenie młodych.
Nowi mieszkańcy nie korzystają z Mysłowic (tylko śpią) i nie integrują się ze
społecznością.

Nauczyciele i
młodzi

Wizja Mysłowic

·

W co inwestować ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Budowanie pozycji marki Mysłowic w oparciu o ofertę
edukacyjną.
Rozwój nowych miejsc pracy.
Rozwój komunikacji kolejowej, w tym rewitalizacja linii
kolejowej nr 138.
Rewitalizacja, w tym ożywienie centrum.
Sprawne zarządzanie miastem, w tym potencjał kadr
miejskich.
Projekty edukacyjne (w tym wymiany młodzieżowe,
naukę języków obcych).
Wsparcie osób niepełnosprawnych w usamodzielnieniu
do skończeniu nauki (wzorem Sosnowca).
Rozwój nowych branż z sektora IT.
Zwiększenie dostępu do miejsc w żłobkach (być może w
likwidowanych obiektach szkolnych).
Pozyskiwanie środków na inwestycje.
Ożywienie centrum/ rynku.
Wzmocnienie informacji nt. oferty kulturalnej (np. w
formie aplikacji).
Promocja Muzeum Pożarnictwa oraz Trójkąta 3-ech
Cesarzy.

Nauczyciele i
młodzi

Co na plus

·

·

·

Dobra samoorganizacja środowisk seniorskich
(Mysłowicka Rada Seniorów, Stowarzyszenie
Obywatel Senior, Stowarzyszenie Klub Seniora
Przyjaciele, Uniwersytet III wieku)
Przykłady zrealizowanych inwestycji:
zrewitalizowany Park Zamkowy (ławeczki, miejsca
grillowe), tzw. „Górkę Słupecką” (tutaj również
brakuje toalet miejskich).
Coroczne akcje szczepień, które prowadzi miasto.

Seniorzy

Co na minus

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Brak basenu.
Brak miejsc spotkań/ integracji NGO (pomimo obietnic miasta, że
powstanie takiej miejsce przy MOK).
Defcyty rozwiązań z zakresu rekreacji dla seniorów.
Brak rozwiązań z zakresu aktywności senioralnej w każdej z
dzielnic (tworzone takie „centralne miejsca”, jak Park Ludowy,
Park Zamkowy (Honorata), Park Słupna. Brakuje natomiast takich
interwencji w poszczególnych dzielnicach lub są one traktowane
po macoszemu. Dodano, że nie każdy senior ma siłę, czy
możliwości dojechać do tych parków.
Problem z dostępnością lekarzy specjalistów (np. geriatria).
Brakuje miejsc w Domach Opieki Społecznej, czy Hospicjum.
brakuje Klubu Seniora, który byłby otwarty cały dzień (lokalnie
działa Klub Inicjatyw Lokalnych, ale niestety uczestnicy zwrócili
uwagę, że jestem niewiele miejsca (maksymalnie dla kilkunastu
osób).
Przepływ informacji w mieście jest opóźniony. Informacje albo
docierają z opóźnieniem, albo nie docierają wcale do seniorów.
Bariery architektoniczne i transportowe.
Bezpieczeństwo, zwłaszcza na „oszustwa na legendę”.
Cokolwiek nowego zostanie w mieście utworzone/
wyremontowane/ odświeżone zostaje zdewastowane.
Brak WC.
W dzielnicy Brzezinka znajduje się nieczynny basen i potencjalnie
można by go wyremontować (niskim nakładem kosztów).

Seniorzy

Wizja Mysłowic ·

Miasto bliskie seniorom.

W co
inwestować

Wzmocnienie komunikacji społecznej - Rady
Dzielnic powinny informacje przekazywać, w tym
również w sposób analogowy, np. za pomocą
plakatów (np. apteki, witryny sklepowe), dodano
że powinny się tutaj wykazywać większą
aktywnością. W centrum ten przepływ informacji
nie jest najgorszy (poczta pantofowa), gorzej w
tych dzielnicach oddalonych od centrum (głównie
południowych).
Ze względu na bardzo złe prognozy
demografczne
zasugerowano
potrzeba
wydłużania aktywności zawodowej wśród
seniorów (zachęty).
Więcej imprez dla seniorów?

·

·

·

Seniorzy

Co na plus

·
·
·
·
·

Co na minus

·
·
·
·
·
·
·
·

Aktywne organizacje pozarządowe.
Potencjał wzrostu aktywności po okresie Pandemii.
Potencjał wzrostu aktywności fzycznej (działalność klubów
sportowych).
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Lokalność wybranych inicjatyw społecznych i sportowych, które
mają potencjał angażowania społeczności lokalnych.
Doświadczenie w działaniach pomocy społecznej MOPS-u.
Umiarkowana aktywność społeczna, roszczeniowość.
Struktura
wiekowa
aktywnych
członków
organizacji
pozarządowych i sportowych (brak osób młodych), w tym
trenerów, ograniczająca działalność.
Brak „doceniania” postaw i aktywności społecznych przez
miasto i mieszkańców.
Trudności w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi
(administracja, etc.).
Słaba komunikacja i wymiana informacji pomiędzy NGO. Brak
komórki w mieście wspierającej/ koordynującej działalność
NGO.
Brak przychylności miasta do niektórych inicjatyw społecznych,
w tym ekologicznych, co zniechęca do działania.
Brak dostępności lokali zajętych przez NGO dla osób z
niepełnosprawnościami.

Organizacje
pozarządowe

Wizja Mysłowic

·

W co inwestować ·
·
·

·
·
·

Miasto „otwarte” na inicjatywy społeczne.
Wsparcie inicjatyw społecznych realizowanych przez
NGO w Mysłowicach.
Wsparcie potencjału organizacyjnego, fnansowego,
kadrowego NGO.
Były plany powstania Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych, natomiast w to miejsce powstał Klub
Inicjatyw Lokalnych, który wszedł w rolę tego
planowanego Centrum.
Lepsza komunikacja: informacje elektroniczne, np.
PRDPP nie docierają do osób niekorzystających z
elektronicznych sposobów komunikacji.
Budowa wizerunku miasta w oparciu o ciekawe i
wyróżniające się inicjatywy społeczne i sportowe.
Wzorem innych miast europejskich można by stworzyć
jedno miejsce w mieście lub na terenach podmiejskich
gdzie koncentrować będzie się infrastruktura sportowa
(np. kilkanaście boisk), które obsługiwałaby całe miasto
(taki hub sportowy).

Organizacje
pozarządowe

Co na plus

·
·

Duża powierzchnia lasów i zadrzewień.
Urządzone tereny zielone, w tym parki.

Co na minus

·

Niska emisja – w tym w centrum (kamienice opalane
węglem).
Standardy gospodarowania zielenią (drzewostan).
Wycinka drzew pod zabudowę mieszkaniową.
Brak jednolitego systemu gospodarowania wodami
opadowymi, w szczególności przy intensywnym rozwoju
zabudowy mieszkaniowej. Działalność kopalń również
wpływa na gospodarowanie wodami.
Brak własnej oczyszczalni ścieków. Kanalizacja wymaga
remontów, a ze względu na rozproszoną zabudowę nie
wszędzie jest ona dostępna.
Brak urządzonej zieleni na terenach mieszkaniowych.
Wzrastająca ilość opadów.
Tzw. zabetonowanie miasta, w szczególności jego
północnej części.

·
·

·
·
·
·

Ochrona
środowiska

Wizja Mysłowic

·

·
W co inwestować ·
·
·
·
·
·
·
·

Pogodzenie funkcji przemysłowej z wizerunkiem miasta
zielonego: Kategoryzacja „poszczególnych” części
miasta, w tym poprzez odpowiednie zapisy MPZP,
odpowiednie działania PR, rozwój mniej uciążliwych dla
środowiska działalności gospodarczych.
Może to być trudne do pogodzenia ze względu na
działalność kopalni.
OZE.
Elektromobilność.
Wsparcie działalności i rozwoju klastra, która ma zająć
się
tworzeniem
infrastruktury
OZE
oraz
magazynowaniem i dystrybucją energii z OZE.
Wymiana pieców węglowych i ograniczenie spalania
odpadów.
Edukacja ekologiczna, także w zakresie zmian klimatu.
Tworzenie warunków do rozwoju gospodarki odpadami
o obiegu zamkniętym.
Gospodarowanie wodą.
Zrównoważone gospodarowanie zielenią.

Ochrona
środowiska

Co na plus

·
·
·

Co na minus

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Stabilność zatrudnienia, które daje kopalnia.
Tradycje górnicze i styl życia (np. wielopokoleniowe wspólnoty
rodzinne, więzi społeczne).
Konkurencyjne ceny mieszkań, przy dobrej lokalizacji w ujęciu
aglomeracji.
Duże obawy co do przyszłości zakładów pracy (kopalnia).
Defcyt kształcenia zawodowego w zawodach górniczych,
pomimo tego, że kopalnia funkcjonować będzie jeszcze do 2040
roku.
Ryzyko dalszego odchodzenie kadr z kopalni, co wspiera m. in.
polityka odchodzenia od węgla, przy jednoczesnej potrzebie
zwiększania wydobycia, rosnących cenach węgla.
Starzejące się kadry, w tym brak zastępowalności kadr.
Konkurencja innych branż dla zawodów górniczych. Coraz
większe problemy z rekrutacją do pracy w kopalni.
Brak miejsc w żłobkach, przedszkolach (problem rodzin
wielodzietnych).
Brak integracji starych i nowych mieszkańców.
Brak nauczycieli przedmiotów technicznych.
Defcyt rozwiązań infrastruktury technicznej i społecznej na
terenach intensywnego rozwoju mieszkaniowego.
Zapóźnienia w realizacji inwestycji drogowych (zły stan dróg,
duża ilość bieżących remontów).
Miasto przespało „możliwości” pozyskania wsparcia
zewnętrznego.

Związki
zawodowe
górników

Wizja Mysłowic ·
W co
inwestować

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kopalnia będzie w Mysłowicach przez najbliższe
20 lat.
Integracja społeczna.
Oferta czasu wolnego, rozwój kultury, w sposób
mikro lokalny (rejonizacja) – pozwalająca na
poznanie się mieszkańców.
Promocja osiedleńcza miasta.
Wizerunek miasta.
Inwestowanie w morale mieszkańców.
Przyciąganie do Mysłowic biznesu, w tym
wysokich technologii.
Tereny zielone, ścieżki rowerowe.
Tereny rekreacyjne.
Przedsiębiorczość, usługi czasu wolnego.

Związki
zawodowe
górników

