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 Badanie ankietowe on-line przeprowadzone zostało w terminie od 01.06.2020 do 30.06.2020. Ankieta zawierała pięć 

zamkniętych pytań w kategoriach związanych z jakością życia, czynnikami hamującymi rozwój miasta, postrzegania  

obcokrajowców,  czynnikami sprzyjającymi integracji oraz najpoważniejszych zagrożeń w oczach mieszkańców.  Odpowiedzi 

zostały przygotowane w blokach tematycznych (do jednokrotnego wyboru w każdym z bloków).    

 Na pytanie co wpłynęłoby na poprawę jakości Pana/Pani życia najczęściej wybieranymi odpowiedziami były: ”nowe 

możliwości rozwoju zainteresowań”, „nowe miejsca rekreacji i wypoczynku”, „czyste powietrze”, „lepsze usługi medyczne”.    

 Na pytanie o czynniki hamujące rozwój miasta najczęściej wybieranymi odpowiedziami były: ”negatywny wpływ 

przemysłu na jakość środowiska(powietrza)” , „niewykorzystany potencjał turystyczny Odry i lasów”, „mało różnorodny rynek 

pracy”, „niska świadomość ekologiczna mieszkańców” oraz „brak atrakcyjnych mieszkań na rynku”. 

 Na pytanie  co Pan /Pani myśli o sytuacji, w której przedsiębiorcy zatrudniają  obcokrajowców z uwagi na brak rąk do 

pracy, respondenci  w większości byli „za” (41,3% udzielonych odpowiedzi), „nie mam zdania” (34,4% odpowiedzi) 

„przeciwny stosunek” to takiej sytuacji wyraziło 24,6% ankietowanych. 

 Na pytanie jakie kroki należy podjąć aby zintegrować mieszkańców, ankietowanie wskazywani najczęściej odpowiedzi: 

szersza oferta społeczno-kulturalna dla poszczególnych grup społecznych np. seniorzy/młodzież, pomoc mieszkańcom w 

realizacji ich pomysłów, niemal na równi stworzenie nowych miejsc spotkań na osiedlach oraz większe wsparcie dla 

organizacji i stowarzyszeń, ożywienie Rynku w Koźlu, organizacja imprez integracyjnych na podwórkach.            

 Najciekawszym elementem ankiety było otwarte pytanie na temat marzenia dotyczącego miasta. Mieszkańcy pisali o 

projektach  infrastrukturalnych, nowych miejscach rekreacji, wypoczynku, mieszkalnictwie, jakości powietrza oraz miejscach 

pracy. Poza ww. bardzo często pojawiały się marzenia dotyczące zmiany stosunku mieszkańców do samych siebie (większej 

życzliwości do drugiego człowieka, otwartości, uśmiechu, miasta pełnego szczęśliwych ludzi, miasta gdzie wspiera się 

inicjatywy oddolne). Takie marzenia idą w parze z ideą Dugnad, która stanowi element przewodni projektu. W marzeniach 

pojawiło się również dużo opinii i zdań dotyczących funkcjonowania gminy (jednostek  organizacyjnych) oraz kompetencji 

urzędników. Zgromadzony materiał z uwagi na liczbę respondentów  stanowił cenne źródło informacji na etapie 

przygotowywania wiązek działań do Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego.    

 Liczba respondentów biorących udział w badaniu 1522 osoby. Aż 67,28 % tj. 1024 respondentów wypełniło 

ankietę do końca. 
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1. Co wpłynęłoby na poprawę jakości Pani/Pana życia w Kędzierzynie-Koźlu? 
Proszę wybrać jedną z 3 odpowiedzi w każdym bloku. 

  Odpowiedzi Liczba % 

Liczba / procent respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 0 / 0,00% 
 

 

  Odpowiedzi Liczba % 

  Poprawa relacji z sąsiadami, zawarcie nowych znajomości 163  
 

  Nowe możliwości rozwoju moich zainteresowań 893  
 

  Lepsze usługi senioralne i likwidacja barier architektonicznych 223  
 

Liczba / procent respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 1279 / 84,03% 
 

 

  Odpowiedzi Liczba % 

  Poprawa moich warunków mieszkaniowych 232  
 

  Czystsze powietrze 821  
 

  Lepsze połączenia komunikacyjne w ramach miasta 226  
 

Liczba / procent respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 1279 / 84,03% 
 

 

  Odpowiedzi Liczba % 

  Lepsze usługi medyczne 429  
 

  Edukacja na wysokim poziomie 229  
 

  Stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku 621  
 

Liczba / procent respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 1279 / 84,03% 
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2. Co najbardziej hamuje rozwój Kędzierzyna-Koźla? 
Proszę wybrać jedną z 3 odpowiedzi w każdym bloku. 
  Odpowiedzi Liczba % 

Liczba / procent respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 0 / 0,00% 
 

 

  Odpowiedzi Liczba % 

  Niska emisja 132  
 

  Negatywny wpływ przemysłu na jakość środowiska, powietrza 692  
 

  Niska świadomość ekologiczna mieszkańców 406  
 

Liczba / procent respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 1230 / 80,81% 
 

 

  Odpowiedzi Liczba % 

  
Zbyt niski udział mieszkańców w decydowaniu o przyszłości 
miasta 

305  
 

  
Niski stopień współpracy różnych grup np. przedsiębiorców, 
organizacji, instytucji 

324  
 

  Mało różnorodny rynek pracy 601  
 

Liczba / procent respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 1230 / 80,81% 
 

 

  Odpowiedzi Liczba % 

  Niewykorzystany potencjał przyrodniczy Odry i lasów 624  
 

  Za długi czas dojazdu do Opola / na Śląsk 260  
 

  Brak atrakcyjnych mieszkań na rynku 346  
 

Liczba / procent respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 1230 / 80,81% 
 

 

 

 

3. Coraz więcej przedsiębiorców z uwagi na brak rąk do pracy zatrudnia obcokrajowców, którzy osiedlają się w Kędzierzynie-Koźlu. 
Co Pan/Pani o tym myśli (proszę wskazać jedną odpowiedź): 
  Odpowiedzi Liczba % 

  jestem za 475  
 

  jestem przeciw 279  
 

  nie mam zdania 396  
 

Liczba / procent respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 1150 / 75,56% 
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4. Co w największym stopniu wpłynęłoby na integrację mieszkańców Kędzierzyna-Koźla? Proszę ocenić w skali 1-5 gdzie 1 
oznacza brak wpływu a 5 bardzo duży wpływ. 

    1 2 3 4 5 średnia 
 

 

  Pomoc mieszkańcom w realizacji ich pomysłów 

      

  Stworzenie nowych miejsc spotkań na osiedlach 

      

  Organizacja imprez integracyjnych na podwórkach 

      

  Ożywienie rynku w Koźlu 

      

  Większe wsparcie dla organizacji i stowarzyszeń 

      

  
Szersza oferta społeczno-kulturalna dla poszczególnych grup np seniorzy, 
młodzież 

      

Liczba / procent respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 1150 / 75,56% 
 

 
 

5. Co jest najpoważniejszym zagrożeniem dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla? 
(proszę wskazać jedną odpowiedź) 
  Odpowiedzi Liczba % 

  Klęska żywiołowa 151  
 

  Choroby 152  
 

  Samotność 87  
 

  Brak środków na remonty mieszkań 67  
 

  Utrata źródeł utrzymania 464  
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Brak osób które zaopiekują się wzrastającą liczbą osób 
starszych 

229  
 

Liczba / procent respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 1150 / 75,56% 
 

 

 

  Strona 5 
 

 

6. Jakie jest Pani/Pana marzenie związane z Kędzierzynem-Koźlem? (proszę zapisać odpowiedź)  
  Liczba % 

  1017  
 

Liczba / procent respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 1017 / 66,82% 
 

 
METRYCZKA 

 

7. Proszę zaznaczyć płeć 
  Odpowiedzi Liczba % 

  Mężczyzna 525  
 

  Kobieta 499  
 

Liczba / procent respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 1024 / 67,28% 
 

 

8. Proszę zaznaczyć przedział wiekowy 
  Odpowiedzi Liczba % 

  18-30 371  
 

  31-45 lat 367  
 

  46-65 lat 225  
 

  Powyżej 65 lat 61  
 

Liczba / procent respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 1024 / 67,28% 
 

 

9. Od jak dawna mieszka Pan/Pani w Kędzierzynie-Koźlu? 
  Odpowiedzi Liczba % 

  Od urodzenia / dzieciństwa 730  
 

  Większą część życia 222  
 

  5 lat lub mniej 72  
 

Liczba / procent respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 1024 / 67,28% 
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Zał. do pytania 6.  Jakie jest Pani/Pana marzenie związane z Kędzierzynem-Koźlem 

 
 Lp. Treść odpowiedzi (6. Jakie jest Pani/Pana marzenie związane z Kędzierzynem-Koźlem? (proszę zapisać odpowiedź)) 

1 By w końcu stało się liczącym się miastem 

2 dużo drzew w mieście 

3 zeby w Kozlu odbywało się więcej rozrywek kulturalnych. 

4 Zdecydowanie czyste powietrze 

5 Chciałabym żeby było mnie stać na zakup mieszkania lub działki do budowy własnego domu. 

6 
Aby było dużo miejsc, w których można kulturalnie spotkac się ze znajomymi oprócz restauracji i barów oraz więcej miejsc gdzie można realizować 

pasje lub próbować nowych rzeczy jak np park trampolin 

7 Wyremontowanie placu zabaw na osiedlu Klodnica. Nie ma gdzie z dzieckiem iść żeby się pojawił trzeba jeździć na pobliskiej osiedla. 

8 
kolejka jeżdżąca na szynie nad ulicami -dwie linie - jedna Reńska Wieś -Sławięcice a druga Większyce-Azoty -z węzłem w okolicach dworca w 
Kędziedzynie - pomysł z 1970 roku 

9 gf 

10 Wyższe zarobki, więcej miejsc do spotkań towarzyskich, wyższe uczelnie 

11 
Zwiększenie możliwości lekkoatletycznych np nowy profil do szkoły średniej, dofinansowania na różne ważne rzeczy lub dla młodych sportowców 
który robili by jakieś wyniki 

12 Port reaktywacja 

13 Pozbycie się Romów 

14 Spokój i lepsze działania policji oraz SM 

15 
Pozostać w Kędzierzynie-Koźlu do końca życia, prowadzić aktywny tryb życia na emeryturze, więcej czasu spędzać z dziećmi i wnukami oraz włączać 
się w pomoc na rzecz innych. 

16 
Np. Lepszy transport miedzy miastami oraz wioskami okolicznymi Większa ilość mieszkań dla młodzieży do wybory w rozsądnej cenie tak aby były w 
ich zakresie finansowym, gdyż nie każdy otrzymuje fundusze od rodziców na dalszy żywot Wiecej imprez które zachęci młodych do spotkania się z 
ludzmi 

17 Żeby było więcej miejsc w których młodzież może się spotkać. 

18 Zespół piłkarski chociażby w 3 lidze, czyste powietrze i więcej ścieżek rowerowych 

19 Zwiększona liczba basenów miejskich letnich. Czystsze powietrze Lepsza komunikacja kolejowa Więcej ścieżek rowerowych 

20 
Kędzierzyn-Koźle jest miastem pomiędzy Śląskiem a miastem wojewódzkim Opole, powinien się ciągle rozwijać, być miejscem który oferuje wiele 
miejsc odpoczynku, rozrywki zatrzymując młodych przed opuszczaniem miasta. Brak miejsc pracy czy niskich zarobków miasto powinno 
zrekompensować tworząc lepszą komunikację z Opolem ale przede wszystkim Śląskiem. 

21 Kreatywne miejsca spotkań 

22 Lepszy start życiowy dla młodych ludzi, żeby nie musieli szukać pracy poza granicami kraju. 

23 Wyremontowanie ulicy Piotra Skargi. Straszne dziury. 

24 Powietrze bez tak dużej ilości substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców 

25 . 

26 Żeby Kędzierzyn-Koźle było warzniejszym miastem w Polsce. 

27 Większa ilość lokali gastronomicznych 

28 Żeby ludzie chętniej przyjeżdżali niż wyjeżdżali 

29 Kędzierzyn do miasto starszych ludzi. Nie myśli się o ludziach w wieku 30-40 którzy nie mają żadnych alternatyw wyjścia po pracy i wypoczynku na 
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świeżym powietrzu 

30 powstanie uczelni wyższej z prawdziwego zdarzenia (sale wykładowe, aule, akademiki) 

31 
Więcej imprez plenerowych typu np jak Dni Miasta czy festyny na poszczególnych osiedlach np.jakich jak Rogi tam sie nic prawie nie 
dzieje.Stworzenie w Kędzierzynie i Koźlu miejsc gdzie moźna normalnie legalnie w plenerze przysłowiowe piwko wypić. lepsza dostępnosc mieszkań i 
bardziej atrakcyjny rynek pracy zeby ludzie niestety wyjezdzają 

32 Chciałabym, by dojazd z Kędzierzyna do Koźla komunikacją miejską był łatwiejszy i o wiele szybszy 

33 
Stworzenie wielu tras rowerowych, które wpłynęłoby na poprawę zdrowia mieszkańców naszego miasta, a także poprawa jakości powietrza 
#BeznenCity 

34 inwestycja miasta w turystykę, powrót pociągów intercity do miasta 

35 wyjechać 

36 Lepszy Rozwój miasta 

37 ożywić miasto 

38 
Konieczny parking na Lokietka6-7 zresztą był obiecany i na tym się skończyło, wygląd i poeqierkszrenie miejsc składowania śmieci, ie jednokrotnie 
fruwają śmieci między blokami bo się nie mieszczą w pojemnikach, 

39 
Budowa szlaku Śladami historii miasta. Mamy wiele zabytków które są niestety w opłakanym stanie. Część z nich jest w prywatnym posiadaniu. 
Miastu brakuje ożywienia turystycznego. Tym bardziej że to miasto ma predyspozycje. 

40 Zagospodarowanie terenów przy Odrze i na Wyspie. 

41 Marzę o tym,by powietrze było czyste 

42 Żeby przyłączyć nas do woj. Śląskiego 

43 Stworzenie nowych miejsc pracy dla młodych ludzi 

44 Bieżące informacje dla mieszkańców o tym co się dzieje w tym złego dzieje. 

45 Wyprowadzić się 

46 
Więcej mieszkań, aby ludzie mogli tutaj mieszkać. Więcej miejsc pracy aby miasto mogło zatrzymać młodych ludzi rozpoczynających swoją karier 
(nie chodzi o kolejne miejsca w urzędach, bo i tak jest ich za dużo a nic tam praktycznie nie robią...), a przede wszystkim stworzyć dobre Miasto dla 
ludzi w wieku 20-45 lat aby mogli normalnie gdzieś wyjść że znajomymi, znaleźć normalną pracę i pozbyć się osiedlowych patologi 

47 Lepsze życie dla studentów 

48 Szersze połączenie z Polską komunikacyjne !!! 

49 zakończenie utrzymywania Romów za nasze pieniądze 

50 Więcej scżek rowerowych.i 

51 Więcej zadbać o seniorów. 

52 Szczerzy i prawdomówni względem siebie niezawistni mieszkańcy. 

53 ? 

54 &#128513; 

55 Wielkie otwarcie KFC 

56 Czyste lasy wokół miasta 

57 Nie mam marzeń. 

58 Więcej pracy dla młodych, mieszkanie dla młodych,bo dzieci się rozjadą i zostastaniemy sami bez pomocy &#128557; 

59 Więcej placów zabaw 

60 Skatepark 

61 

Nie chcę być nie miły, ale cyganie niszczą to miasto od środka. Stwarzają zagrożenie dla innych ludzi, nie wnoszą nic do budżetu miasta, niszczą 
swoje siedliska, powodują konflikty społeczne i dodatkowo każdy z nas płaci na nich część swojej pensji a oni w zamian co oferują? To nie jest 
kulturowa grupa społeczna tworząca mniejszości, otwierająca własne działalności, gdzie każdy by chętnie poszedł na obiad, kupił coś ciekawego. To 
nic nie robiąca aspołeczna grupa niebezpiecznych nierobów. Dlatego moim marzeniem jest usunięcie tej grupy z centrum Kędzierzyna Koźla. Z 
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lokalami socjalnymi się udało wynieść do Lenartowic. Czekamy na cyganów 

62 
Stworzenie dużego parku z miejscami rekreacyjnymi, placami zabaw, sciezkami do jazdy na rowerach, rolkach itp, małą gastronomią, lodami, na 
terenie kędzierzyna. Stworzenie centrum resteuracyjno-kawiarnianego, pubowego w mieście. Miejsca podobnego do centrum Opola, Katowic itp. 

63 Więcej Stanowisk pracy. 

64 Żeby było atrakcyjnym miejscem do życia dla moich dzieci 

65 Piekny deptak i stworzenie miejsc do ktorych moznaby bylo wyjsc. 

66 Więcej młodych ludzi. 

67 Pomoc senioralna, czyste powietrze, lepsza opieka medyczna 

68 Szkola wyższa 

69 Wydawanie pieniędzy na rozwój miasta a nie ja bzdurne zwiężanie dróg i budowanie wysepek. 

70 By nasza młodzież nie musiała opuszczać miasta z powodu braku perspektyw ( ZA CHLEBEM !!!!!!) A później narzekać na brak rąk do pracy 

71 czyste powietrze 

72 Abyśmy nie mieli cyganów 

73 Rozwój i rewitalizacja starego miasta, tak aby był wizytówką K-Kożla. 

74 100km/h na obwodnicy 

75 aby było czyste powietrze 

76 czyste powietrze 

77 Więcej zieleni na osiedlu piastow 

78 Brak 

79 ... 

80 Dobra praca 

81 Moze nie marzenie, ale poprawa jakosci powietrza 

82 Więcej zielonych terenów, więcej miejsc na spotkań 

83 Utrzymać pracę 

84 rozwój miasta. 

85 - 

86 Wyeliminowanie korupcji.. 

87 trasa rowerowa łącząca Kędzierzyn z Koźlem - teraz niestety pozostaje wał przeciwpowodziowy 

88 
Odbudowanie Koźla - upadłe sklepy , opustoszałe lokale w okolicy rynku, uporządkowanie spraw mniejszości Romskiej (bezrobocie , huligaństwo , 
przemoc) 

89 Nie 

90 Lepszy porzadek miasta. 

91 Lepszy rozwój przemysłu 

92 Oddychać czystym powietrzem. 

93 
Marzę, aby mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla polubili swoje miasto. Uważam, że na przełomie ostatniej dekady wiele rzeczy zmieniło się na plus 
(infrastruktura, poprawa jakości powietrza, nowe inwestycje), jednak ludzie nie potrafią tego docenić. W mojej opinii zbyt wiele osób jest 
negatywnie nastawionych do swojej "małej ojczyzny". Żyją tu i narzekają - nic więcej! 

94 
Wysiedlenie z centrum miasta patologii która dostaje za darmo wielkie mieszkania w centrum koźla a ludzie ciezko pracujący musza wynajmować za 
2000 jedno-dwu pokojowe mieszkania na jakichś zadupiach w sławiecicach albo pod kominami w blachowni 

95 Powstanie klubu gier planszowych i RPG, ogólnodostępny z dostępem w każdy dzień tygodnia, bez ograniczeń czasowych spotkań. 

96 
Chciałbym, aby w k-k Mali przedsiębiorcy dostawali pomoc, dzięki temu byłoby gdzie wyjść, gdzie zrobić zakupy - w małym osiedlowym sklepie, aby 
było więcej miejsc aby się dzieci rozwijały i otworzenie wyższej szkoły, aby zatrzymać młodych ludzi w mieście 
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97 X 

98 
Stworzenie warunków przyjaznym młodym ludziom, otworzenie oddziałów uczelni. Ściągnięcie ludzi młodych stworzyłoby nowe rynki zbytu. Co 
zdecydowanie ułatwiłoby działalność przedsiębiorcom. 

99 Żeby stan dróg był nienaganny. Żeby policja nie zakłócała spokoju mieszkańców bezpodstawnie. 

100 Budowa nowych mieszkań 

101 Moim marzeniem jest godnie i bezpiecznie żyć 

102 
Powstanie miejsc pracy umożliwiających pozostanie młodych osób w mieście. Brak ciekawych ofert pracy skutkuje odplywem młodych ludzi do 
większych miast. Miasto powinno walczyć o nowe inwestycje podobne do strefy w Gliwicach. Wygodna i szybka komunikacja KK-Slask-marzenie 
wielu mieszkańców. 

103 Działające w mieście duże, prężne i dynamiczne firmy zatrudniające i przyciągające energiczne osoby 

104 
Otwarcie się na miano europejskiego, nowoczesnego miasta, z teatrem, eventami, wspierające nowoczesne i ciekawe inicjatywy oddolne i 
biznesowe, dbające o zdrowie mieszkańców, ich zdrowy wypoczynek i bezpieczną, godną i ciekawą pracę. 

105 Inwestycja w młodzież 

106 Zeby stal sie czystym miastem, gdzie kazdy bedzie je traktowal jak dobro wspolne a nie niczyje 

107 Brak zagrożenia ze strony przemysłu chemicznego 

108 Większa liczba ośrodków do uprawiania sportu (boiska, orliki, stadiony, siłownie) 

109 
Marzenia były w latach 90-tych może jeszcze w do ok 2005 roku ale teraz jest już musztarda po obiedzie. Miasto SENIORÓW którzy są z bumu 
gospodarczego z lat 60,70 XXw. 

110 Możliwość wyjścia wieczorem. Spotkania ze znajomymi. Spędzenia wspólnie czasu. Miejsca rekreacji 

111 
Czyste powietrze, więcej miejsc rekreacji i Sportu np sztuczne boiska piłkarskie które niestety są prawie zawsze zarezerwowane przez drużyny 
piłkarskie oraz rozrywka w godzinach nocnych taka jak puby otwarte dłużej niż 22/23 bądź jakiś klub muzyczny itp 

112 
wybudować więcej atrakcji dla osób powyżej 10 roku życia, oraz polepszyć wygląd rynku i dwora kolejowego w kedzierzynie, i zrobić lepsze place 
zabaw 

113 Wyprowadzka 

114 - 

115 
Chciałabym, żeby miasto tętniło życiem. Teraz jest wymarłe. Brak kawiarenek, malych sklepów i...ludzi. Na zakupy trzeba wyjechać, po rozrywkę, 
szczególnie w dni wolne, podobnie. Tutaj dobrze bawi się tylko władza, która przyznaje sobie nagrody dla najlepszego miasta i powiatu. Dla mnie to 
miasto to sypialnia i smutną konieczność. 

116 Ograniczenie kolejek do usług medycznych 

117 aby młodzi ludzie nie opuszczali miasta 

118 Aby zostało miastem akademickim. 

119 Marzę o tym aby ludzie nie palili byle czym w piecach przez cały rok 

120 Zwalczyć smog 

121 Żeby w K-K odbywało się więcej wydarzeń kulturalnych. 

122 brak 

123 Czyste powietrze 

124 Remont podzamcza 

125 Utworzenie uczelni wyższej z prawdziwego zdarzenia 

126 
Brak pieców na śmieci, tzw śmieciuchów na wszystko, rozpałka kubkami po jogurcie a na górę węgiel, to się dymi, kopci, śmierdzi i tak codziennie 
po zapadnięciu zmroku od września do maja. 

127 Większy rozwój miasta, aby młodzi ludzie chcieli tam zamieszkać (np. wrócić po ukończeniu studiów i znaleźć dobrze płatną pracę w ich zawodzie) 

128 Rozwój gospodarczy. 

129 Mam marzenie, że władze miasta poradzą sobie z zanieczyszczeniem powietrza i okropnym zapachem na Blachowni co sobotę którego nie da się 
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wytrzymać i otworzy się strefa nie tylko dla inwestorów przemysłowych ale i również możliwość zakupienia działek po niskich cenach z umową 
lojalnościową tak aby można się osiedlać na obrzeżach budując domy i mieszkania z gwarancją użytkowania przez dany okres lat. Bez dobrego 
powietrza nie ma szans. A oferując działki po dobrych cenach blisko obwodnicy prowadzącej do Gliwic i Opola Kędzierzyn-Koźle staje się idealnym 
miejscem do osiedlenia i płacenia podatków a przy rozwinięciu miasta do podejmowania pracy tu w naszym miescie. Marzę żeby wyremontowano 
jednostkę i udostępniono naukę szkół wyższych na bardziej "obleganych" przez studentów na kierunkach humanistycznych, pedagogicznych, a nie 
kierunków na które nie ma popytu. Po wprowadzeniu kierunków chodnych i rozwinięciu szkolnictwa wyższego można otwierać kierunki 
specjalistyczne. Marzę aby otwarto dostęp portu kozielskiego do kolejnictwa i rozpoczęto odbudowę gospodarki wodnej. Marzę o przebudowie kolei 
tak aby główne połączenia nadal szły przez Kędzierzyn-Koźle, a nie Strzelce Opolskie. Marzę aby wprowadzić kampanie promująca nasza policję, że 
to są przydatni naprawdę ludzie poświęcający swoje życie dla dobra innych, a nie ze są to wrogowie publiczni którzy chce wlepiać tylko mandaty. 
Marzę aby polityka i nauka prorodzinna była prowadzona w taki sposób aby dzieci nie wychowywały się w przyszłości bez ojców czy bez matek co 
prowadzi często do patologii lub przestępstw. Marżę o wyniszczeniu socjalnej patologii i bezrobocia co żeruje tylko na dodatkach do życia za nie 
pracowanie bo tak łatwiej. Marzę w Kędzierzynie-Koźlu o promowanie kultury i zabytków bo mało kto wie o Muzeum Ziemi Kozielskiej o wspaniałych 
akcjach charytatywnych o muzeum w Blachowni. Marzę o wytępieniu nieuczciwej konkurencji i zmianach w przetargach publicznych gdzie jedynym 
kryterium jest cena po czym trzeba płacić drugi raz za ten sam projekt bo firma nie wyrabia. Marzę o unowocześnianiu monitoringu miejskiego w 
celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Marzę o inwestowaniu w medycynę co ostatnie czasy pokazały jak ona leży w naszym regionie i w 
całym kraju. Marzę o zwiększeniu ilości ścieżek rowerowych oraz zwiększenie zainteresowania policji w sprawie rowerzystów stwarzających 

zagrożenie na drodze przez nie korzystanie ze ścieżki ponieważ "oni trenują". Marzę o poprawię łączności pomiędzy miastem a gminami 
przynależącymi do powiatu. Marzę o bezpieczeństwie swoim i rodziny, że idąc na spacerze po zmroku nie będę się obawiał, że ktoś mnie pobije lub 
zgwałci moja żonę. Marzę o zwiększeniu praw policji. Marzę o zwiększeniu dofinansowania do przechodzenia na źródła odnawialne w powiecie. Marzę 
o zwiększeniu się ilości lokali gastronomicznych i zwiększenia się checi ludzi do odwiedzania takich miejsc i wspierania lokalnej kuchni. Marzę o 
rozwoju kina i teatru w mieście. Marzę o wielu rzeczach o tych małych ale też i o tych dużych, które mogą przerażać lecz jeśli marzenia nas nie 
przerażają to znaczy, że są za małe-Richard Branson 

130 Długo by tu pisać.. 

131 
zagospodarowanie na nowe mieszkania starej jednostki wojskowej w Koźlu, aby w mieście było więcej miejsc gdzie ludzie mogą wyjść i się spotkać. 
O godzinie 23 w weekend miasto "śpi" 

132 Więcej młodych 

133 połączenie wszystkich osiedli i okolicznych miejscowości siecią ścieżek rowerowych 

134 mieszkam tu 

135 Nie wycinać więcej drzew! 

136 Zbudowanie drogi utwardzonej na osiedlu Piasty, dokładnie drogi Dobrawy!! Na ten moment to istna tragedia, dziura na dziurze. 

137 Możliwość uczenia się języków azjatyckich oraz żeby lampy w końcu działały wszędzie poprawnie. 

138 Więcej miejsc do spotkań z znajomymi, restauracje, herbaciarnie, pub 

139 Stworzenie parku jak np.przy ul.J.PII. Mieszkajac na Kozielskiej wszedzie daleko(park,las itp). Nie ma gdzie posiedziec i odpoczac... 

140 
Przede wszystkim wiekszy nacisk na stworzenie osrodka akademickiego a co za tym idzie rozszerzenie infrastruktury i miejsc spotkan dla mlodych. 
Zalatwienie w koncu sprawy koszar. Stoja i niszczeja a przeciez mozna zrobic piekne mieszkania dla mlodych. Widzialam domy mieszkalne, ktore 
powstaly z koszar w Korzuchowie. Mieszkania i oferta pracy plus w pozniejszym czasie oferta kulturalna pizwolilaby zatrzymac mlodych w miescie. 

141 . 

142 
Jestem zaraz po studiach, niestety miasto nie jest dla mnie przyszłościowe ze względu na ubogi rynek pracy. Dla osób, które nie mają wykształcenia 
stricte chemicznego, nie ma praktycznie możliwości znalezienia pracy. Chyba, że po znajomości ;) 

143 Powstanie drugiej galerii 

144 
Moim marzeniem związanym z życiem w Kędzierzynie-Koźlu jest, żeby to miasto bardziej dbało o potrzeby mieszkańców, zarówno poprzez 
zapewnienie im niezbędnego do życia czystego pod każdym względem powietrza, jak i perspektyw dla młodych ludzi, żeby nie musieli go opuszczać 
i chętnie do niego wracali. 

145 Stworzenie warunków dla rozwoju 
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146 Aby było więcej ciekawych miejsc spotkań. 

147 Nie mam 

148 Żeby było więcej miejsc dla dzieci,atrakcji, ścieżek rowerowych. 

149 Żeby było więcej rozrywek typu festyny i dyskoteki żeby przyciągnąć młodych 

150 Zatrzymanie młodzieży w mieście poprzez zwiększenie atrakcyjności miasta i zapewnienie miejsc pracy 

151 
Wzięcie się miasta za mieszkania, z ktorych eksmitowani sa ludzie i stoja później kilka lat puste. Sa ludzie, ktorych stac na wyremontowanie, 
zamieszkanie i utrzymanie, ale nie dostaną ze względu na wysokie zarobki. To lepiej zeby mieszkania stały i niszczały 

152 Aby plywalnia w Azotach byla czynna rowniez w godzinach porannych 

153 
Oświetlenie ul.Błonie, co w sposób znaczny poprawi bezpieczeństwo dzieci i dorosłych mieszkańców osiedla. Więcej bezpiecznych ścieżek i 
oznakowanych tras rowerowych. Rozwój turystyczny starego miasta i okolic, wycieczki z przewodnikiem. 

154 Ciasto stało się prężnym małym ,,dużym,, miastem 

155 . 

156 Rozwoj żeglugi , rozwój przemysłu, czyste powietrze. 

157 Alby stało się żywym i EKOLOGICZNYM miastem 

158 
Większa ilość boisk, orlików na mniejszych osiedlach, wsiach. Większa ilość miejsc w których młodzież może się spotkać, uprawiać różne sporty oraz 
swoje zainteresowania. 

159 
otwarcie szerokiej dyskusji z udziałem mieszkańców na temat wizji i strategii dla miasta. Zobowiązanie się władz miasta do wypracowania strategii i 
wizji z udziałem mieszkańców. 

160 Brak 

161 
Zlikwidowanie składowiska odpadów, mebli koło śmietników i zagospodarowanie tych skrawków ziemi zielenią i kwiatami. Postawienie ławek koło 
klatek schodowych, aby było gdzie posiedzieć. Posadzenie większej ilości krzewów i drzewek koło bloków. 

162 Budowa połączenia drogowego między Pogorzelcem a Śródmieściem na południe od ul Kozielskiej-Jana Pawła II. 

163 Rozwój miasta pod wzgledem pracy 

164 
Chciałbym aby miasto miało tak zorganizowaną ochronę przez służby ( Policję i Straż Miejską) aby ludzie lekceważący prawo i własność miejską bali 
się przystanków autobusowych, śmietników i zanieczyszczania terenów ogólno dostępnych 

165 
Rewitalizacja Alei Jana Pawła II na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Judyma, brzydkie budynki, opuszczone placówki handlowe. Jest to najbardziej 
reprezentacyjna część miasta, osoby odwiedzające K-Koźle wysiadające z pociągów mają niezbyt atrakcyjny widok. 

166 Aby bardziej było otwarte na młodzież oraz wspierało ekologie 

167 Byłoby lepiej jak by każdy był przyjazny środowisku. 

168 brak 

169 Znalezienie odpowiedniej pracy. 

170 
Powstanie Uczelni Wyższej lub oddziału z szerszym wachlarzem kierunków studiów oraz miejsca do wyjść i spotkań, które zastąpi rynek, ktorego w 
części Kędzierzyna brak. 

171 

Żeby to miasto wkońcu zaczęło żyć. W sensie tak jak jest np. W Katowicach czy niewiele od nas większym Opolu . Brakuje lokali z ogródkiem , gdzie 
mógłbym się spotkać ze znajomymi czy przyszłą dziewczyną . Brakuje normalnych podstawowych kierunków studiów . Myślę że kierunki bardziej 
popularne by młodych ludzi w Kędzierzynie-Koźlu zatrzymały. I jakieś nowe miejsca pracy i oczywiście mieszkania , bo rozwój Kędzierzyn-Koźle na 
tym poziomie jest bardzo niski , praktyczne zerowy. 

172 Chciałbym, że mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla byli dumni ze swojego miasta i nie chcieli stąd wyjeżdżać na stałe. 

173 Czyste powietrze Poprawa jakości osiedli mieszkaniowych 

174 Mniej wycinki i betonowania, więcej logiki w prowadzeniu inwestycji. 

175 Więcej atrakcji kulturalnych na wolnym powietrzu i w domu kultury chemik 

176 . 

177 Kilka albo kilkanaście lat temu powinna powstać uczelnia wyższa. To się nie udało i już nie ma sensu bycia. Jestem z kozla więc opiszę co chciałbym 



Raport z badania „Rozwój miasta” – ankieta dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla 
 

13 
 

w kozlu. Chciałbym ściezej asfaltowych w parku który jest jednym z niewielu parków naturalnych otaczających całe miasto. Gdyby takie ścieżki były 
przyjeżdżali by ludzie z okolicznych miejscowości na rowerach, hulajnogach czy też rolkach. Przez zrobienie kostki na początkach parku, nie da się 
nawet jechać wózkiem z dzieckiem gdy wózek ma male plastikowe kółka. chciałbym by Koźle stało się centrum rozrywkowym miasta. Wszystkie 
imprezy okolicznościowe itp powinny odbywać się tutaj.nie tylko bitwa o twierdzę czy też dzień mikołaja z kozla. Dni miasta, jakieś złoty food 
trucków. Właściciele małej gastronomi powinni być bardziej wspierani przez władze (np brak opłat za ogródek). Kostka wokół rynku? 100 lat temu 
byłaby super gdy po ulicach jeździły konie z powozami. Niech rynek bedzie magiczny, ale do tego nie potrzeba każdej drogi dojazdowej robionej w 
starym stylu. Rynek jest magiczny w święta Bożego Narodzenia gdy sa tam jakieś budy i z czymkolwiek. Można byłoby postawić kilka takich 
pawilonów na stałe i dac za darmo handlować tam ludziom którzy mają własnoręcznie robione czy też wytwarzane, hodowane itp rzeczy. Fajnie 
byłoby kupić sobie miód, ser czy też wino z regionalnych produktów nie tylko od święta. To są moje pomysły. 

178 
Chciałabym, aby powstały nowe miejsca spotkań osób młodych, więcej skwerów, ławek, więcej imprez masowych. By powstały miejsca pracy 
zachęcające do pozostania w naszym mieście osób młodych. 

179 Więcej zieleni a tym samym i ptaków, ławki koło wejść do klatek schodowych, kwiaty przed blokami. 

180 
Budowanie większej ilości mieszkań dla biedniejszej części społeczeństwa tzw.mieszkań socjalnych bo niestety brakuje takowych a na mieszkanie z 
"odzysku można czekać latami. 

181 Mieć więcej miejsc do spędzania czasu ze znajomymi oprócz barów lub pizzerii 

182 
Aby w centrum kedzierzyna było gdzie usiąść i coś zjeść i pogadać, a nie potykac sie od razu o banki i żeby znaleźć restauracje trzeba zajść aż 
pływalnie. 

183 Żebym w dniu wolnym od pracy miała w czym wybierać jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne - koncerty, przedstawienia, warsztaty. 

184 Wiecej miejsc parkingowych, przeniesienie Romów na peryferie miasta 

185 Wzrost liczby mieszkańców,rozbudowa miasta,odmłodzenie społeczeństwa , budowanie nowej infrastruktury,rekreacji oraz usług. 

186 Nie mam żadnych 

187 Urozmaicony rynek pracy, ożywienie miasta wieczorami/nocą (kluby, bary, miejsca spotkań) 

188 żeby było mistrzem możliwości nie tylko w nazwie 

189 nie mam :) 

190 Żeby przestało udawać metropolię. 

191 Bardzej różnorodny rynek pracy Otwarcie antykwariatu 

192 trasa biegowo rekreacyjna wzdłuż Odry i Kanału gliwickiego. 

193 Stworzenie strefy rekreacyjnej z restauracjami, kawiarniami, skwerem z roślinnością oraz żeby nie było to w Koźlu 

194 Większe wsparcie Rad Osiedlowych 

195 
Większa ilość nowoczesnych mieszkań przyciągnęła by młodych ludzi do miasta. Otwarcie uczelni wyższych oraz rozwój Koźla pod względem 
rekreacji (więcej restauracji, kawiarni). 

196 Piłka nożna na wysokim poziomie 

197 
Marzenie: Prężnie rozwijające się miasto w pełni wykorzystujące swój potencjał gospodarczy jak i turystyczny. Miasto w którym młodzi ludzie mogą 
rozwijać swoje zainteresowania, a zarazem zapewniana jest im odpowiednia edukacja oraz praca. 

198 Lepsza komunikacja gminna i powiatowa, większa oferta edukacyjna dla młodzieży, 

199 Większe dotacje związane z rozwojem sportu. Nie tylko siatkówki 

200 Chcialabym, zeby bylo to miasto tak czyste, pelne lokali, knajpek, z Rynkiem pelnym zycia jak np. nasz sasiad Raciborz. 

201 
Aby jeszcze kiedyś wróciły imprezy sportowe o randze międzynarodowej typu triathlon. Albo żeby częściej odbywały się spotkania siatkarskie na 
szczeblu międzynarodowym. Oraz imprezy kulturalne - bezpłatne lub o niewielkiem koszcie za bilety. np disco polo 

202 Brak 

203 
Dobrze zaprojektowane miasto, z brakiem barier architektonicznych, dobrze dobraną małą architekturą, rozwiniętą siecią ścieżek rowerowych, które 
w maksymalnie długim przebiegu są w jednym poziomie (a nie obniżają się przy każdym wjeździe na posesję). Miasto w którym wszyscy 
(władze/przedsiębiorstwa/mieszkańcy) dbają o środowisko i czyste powietrze, a także miasto stawiające na innowacyjne rozwiązania w przestrzeni 
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publicznej, które nie boi się eksperymentować. 

204 
Więcej połączeń i lepsze połączenia MZK, czystrze powietrze, praca w innych dziedzinach niż przemysł, czyste lasy, żeby chociaż w jednym roku nie 
było nigdzie jakiś robót drogowych... 

205 żeby na skateparku w kędzierzynie nie było tych patusów 

206 Żeby o więcej rzeczy pytano mieszkańców jak w przypadku tego badania 

207 Więcej miejsc pracy. 

208 Powstanie nowych miejsc pracy 

209 Chciałbym aby bardziej rozwijał się przemysł i edukacja na wszystkich poziomach 

210 Różnorodność miejsc pracy 

211 Kocham swoje miasto, chciała bym aby rozwijały się usługi związane z rekreacją, miejsca w których mieszkańcy spędzali by czas. 

212 Wyjechać 

213 Wyremontowane placu zabaw na starych piastach 

214 żeby miasto i urzędy było dla ludzi. 

215 Brak marzeń 

216 moim marzeniem jest aby mlodzi nie musieli wyjezdzac ze swojego miasta za praca 

217 Moim największym marzeniem jest odnowa części portowej. 

218 Poprawa powietrza oraz ożywienie akwenu dębowa 

219 wymiana 100% pieców węglowych (kopciuchów) 

220 
Aby nie były marnowane pieniądze i tworzenie np basenu dla dzieci. A co z młodzieżą lub dorosłymi. Pani prezydent niech wykąpie się w nim w 
sezonie a nie tylko na otwarciu. Zobaczymy czy dalej będzie taka zadowolona.fajnie się wydaje cudze pieniądze. A teraz jeszcze te kwiatki. 
Napewno mieszkańcy Koźla tam pojadą. I znowuwywalone nasze pieniadze w błoto. 

221 H 

222 Chciałbym aby miasto tętniło życiem tak jak na dniach miasta :) 

223 
Stworzenie sciezki rowerowej łączącej poszczególne dzielnice z centrum miasta. Tak aby odlegle dzielnice mogły dojechac rowerem (scieżką) do 
Koźla od poczatku do końca trasy a nie fragmentami sciezek. 

224 By ludzie przestali stąd uciekać. 

225 Rozwój Kędzierzyna budownictwo mieszkaniowe nowe miejsca pracy. 

226 
Odbetonowanie miasta. Przykład: odnowiony i wyremontowany rynek w Koźlu i boczne uliczki, piękna kostka, ale bardzo mało albo wręcz brak 
zieleni i brak zieleni po remoncie ulicy Łokietka (dramat) 

227 Aby powstała uczelnia wyzsza 

228 
Moim marzeniem jest, by młodzież chciała pozostać w Kędzierzynie - Koźlu, by tu zakładała rodziny i by w tych rodzinach wychowywały się fajne, 
radosne i szczęśliwe dzieciaki. 

229 Czyste powietrze 

230 Czyste powietrze bez benzenu 

231 

Moim zdaniem najlepszym pomysłem byłoby większe zainteresowanie tym co dzieje się na kozielskim rynku, przy ulicy Targowej i w okolicach tych 
miejsc (szczególnie na placu przed domem kultury). Mam 18 lat i odkąd pamiętam zawsze bałam się sama chodzić w te miejsca, ponieważ prawie 
za każdym razem byłam zaczepiana przez „cyganów“. Nie tylko ja nie raz usłyszałam jakieś dziwne i głupie teksty skierowane w moją osobę z ich 
strony. Chodzę do szkoły przy ulicy Skarbowej od 2 lat i praktycznie odkąd uczęszczam do tej szkoły omijam szerokim łukiem tamte rejony idąc do 
szkoły lub z niej wracając, ponieważ po prostu się boję. Widziałam również małe dzieci mieszkające w tej dzielnicy, które po prostu kradły lub tak o 
mnie goniły jak szłam przez rynek i czymś we mnie rzucały (w zimę np. śnieżkami z lodem w środku). Jedynym problemem w tym mieście według 
mnie i pewnie nie tylko mnie są właśnie mieszkańcy tej dzielnicy, którzy terroryzują i dręczą innych mieszkańców. 

232 Czyste powietrze, miejsca rozrywki. Brak klubów, brak miejsc gdzie można wyjść w sobotni wieczór. Nuda. Niech to miasto zacznie żyć. 

233 Żeby znalazła się władza na tyle kompetentna aby właściwie wykorzystać potencjał miasta oraz (co nawet ważniejsze) właściwie identyfikowała 
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problemy i trudności limitujące jego rozwój i alokowała środki finansowe aby im przeciwdziałać, zamiast realizować inwestycje nie wnoszące nic dla 
mieszkańców i potencjalnych inwestorów. 

234 czyste powietrze, miejsca spotkań dla dzieci 

235 Żeby w końcu miasto ożyło. 

236 Zbudowania deptaku a’la ul. Mariacka w Katowicach monciak w Sopocie oczywiście w mniejszej skali 

237 Czyste powierzę i dużo miejsc wypoczynku 

238 Czyste powietrze 

239 Żeby był stolicą Polski 

240 Zeby ruch na kanale gliwickim i odrze powrócił tak jak za dawnych lat 

241 rze jest ładniej 

242 aby chodzic na treningi koszykowki i miec blisko niz koźle 

243 Chciałabym żeby powietrze w naszym mieście było zdrowe! 

244 Marzę o czystym powietrzu i nie paleniu w piecach(niektórzy sąsiedzi pala w piecach nawet cały rok) , przylonczu osiedli do gazu i elektrocieplownii 

245 
Żeby przestało być miastem robionym pod starych ludzi. Większość młodych wyjechało po skończeniu szkoły średniej i nic się w tej kwestii nie 
zmienia. W efekcie miasto wymiera. 

246 Wykorzystanie Wyspy i Bulwary nadodrzańskie z prawdziwego zdarzenia, takie jak w m.in. w Opolu. 

247 Czyste powietrze 

248 Lepsze pęsje 

249 Teatr 

250 Nowe dobrze płatne miejsca pracy które zapobiegną odpływowi młodych ludzi 

251 Więcej imprez sportowych na powietrzu 

252 Miasto wolne od poglądów nietolerancyjnych 

253 Otworzyć własny biznes 

254 Reaktywacja portu Koźle, remont terenów po byłej jednostce w kożlu 

255 Czyste powietrze bez benzenu 

256 Stworzenie miejsc gdzie można odpocząć na świeżym powietrzu, spotkać się ze znajomymi, zjeść ciastko i napić się kawy. 

257 - 

258 Więcej mieszkań. 

259 Możlwość znalezienia dobrze płatnej pracy, tym samym spokojne życie bez patologicznych sąsiadów. 

260 
Powstanie ciekawych multitapów, miejsc gdzie można posiedzieć ze znajomymi dłużej niż do 22. Uruchomienie kina,które będzie oferowało nieco 
większy repertuar. 

261 Remont Zamku w Koźlu 

262 Poprawa drug miejskich rozbudowa miasta 

263 Czyste powietrze 

264 
Jestem niewidzący i chciałbym móc wszędzie swobodnie poruszać się po mieście. Chciałbym by wszystkie przejścia miały specjalne oznaczenia dla 
nas niepełnosprawnych. 

265 Żeby ludzie godnie zarabiali bez wyjeżdżania za granicę! A nie tylko władza się bogaci! 

266 . 

267 
Żeby tych wszystkich patusów co łażą z głośnikami po mieście zamknąć gdzieś albo dawać mandaty bo nie każdy to toleruje i nie każdemu to 
odpowiada 

268 Oświetlona i wybrukowana ulica przy której mieszkam (droga miejska:) Ścieżki rowerowe i proste bez dziur chodniki... 

269 Mała liczebność uczniów w klasach, zwłaszcza w szkołach podstawowych. Polityka łączenia klas po I etapie edukacyjnym, to tylko POZORNE 
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oszczędności na papierze w początkowym okresie. Ilość uczniów z problemami emocjonalnymi, niedojrzałymi społecznie, fobia szkolna kończąca się 
nauczaniem indywidualnym (...) to tylko początek kłopotów (i wydatków)!!! 

270 Ożywienie miasta 

271 

Miasto rozwinięte, z życiem kulturalnym i miejscami pracy - wówczas próba sprowadzenia do niego uczelni wyższej wraz z infrastrukturą (np. 
akademiki) będzie miała sens, z miejscami rozrywki i rynkiem pracy dla studentów. Miasto zielone - obecna ilość zieleni, zwłaszcza tej na świeżo 
wyremontowanych ulicach typu Aleja Jana Pawła II czy Wojska Polskiego, jest zbyt mała. Potrzeba nam dużych drzew z rodzimych gatunków, a nie 
niskich, ozdobnych, obcych gatunkowo drzewek - jeśli nie będziemy walczyć o cień na ulicach teraz, w następnych latach może być nam ciężko pod 
kątem ciepła i ilości wody (retencja). 

272 Aby miasto rozwijało się co zahamuje odpływ mieszkańców 

273 Czyste powietrze 

274 
Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uatrakcyjnienie dostępu do sportu, prelekcji o zdrowym odżywianiu. Powszechny dostęp do 
organizowanego np. tańca w parkach, wspólnych spacerów z kijkami . 

275 
Rynek w Kędzierzynie na który można wyjść wieczorem i posiedzieć pod parasolkami w jednej z wielu pubów. Wyjść wieczorem na balkon i nie czuć 
smrodu. 

276 Czyste powietrze 

277 
Fajnie by było gdyby mieszkający tutaj wewnątrz mieszkańcy widzieli chociaż 30% pozytywnych cech miasta, których zazdroszczą nam ludzie z 
zewnątrz. 

278 

Aby zatrzymać i ściągać młodych do miasta. Kilka świetnych miejsc dla młodzieży, które wyróżnią się na tle regionu i będą w stanie ściągać 
młodzież z innych miast czy też obecną utrzymać. Dla młodych nie ma co tu robić i nie ma perspektyw na życie w naszym mieście dlatego uciekają. 
Parki wodne, kluby, miejsca związane z esportem, publiczne miejsce do zrobienia grilla etc. etc. Przykładowo, Wodne Okko mogło być największym 
aquaparkiem/parkiem wodnym w regionie gdzie miasto mogłoby bardzo dobrze zarobić na turystyce, nie wspominając już, gdybyśmy połączyli halę 
i lodowisko w jeden ogromny kompleks. 

279 Stworzenie nowych miejsc pracy 

280 uruchomienie portu w kożlu i sciezk spacerowa wzdłuż Kłodnicy aż do parku w Sławięcicach 

281 
Poprawa jakości powietrza, większe dofinansowanie okolicznych organizacji o charakterze sportowo rekreacyjnym oraz budowa pasów rowerowych 
wzdłuż dróg zamiast ścieżek rowerowych które nie spełniają pokładanych w nich nadzieji i są tylko przyczyną większej liczby wypadków 

282 Czyste powietrze. Brak smogu i benzenu. 

283 Aby to było miasto z klimatem 

284 

Spokojnie żyć bez strachu o miejsca pracy i godne wynagrodzenie lub takie które pozwoli żyć! Miejsca pracy! Żeby młodzi chcieli mieszkać w KK. 
Ponowny rozwuj zakładów PKP w KK ich modernizacja i rozwuj. Szkoła kolejową, niech miasto wróci do korzeni swojego powstania. Szybka kole!j 
Ten kto zapomina lub niezna historia miasta nie powinien rządzić. Marzenie rozkwit miasta ekonomiczny, usługi, miejsca pracy i więcej ludzi przez 
cały rok nie tylko na wakacje. 

285 Nie wiem 

286 Otwarcie ZOL i DPS 

287 Większy Wybór na rynku oracy 

288 
Nasze miasto naprawdę pięknieje, ale brak mieszkań i pracy dla mlodych to mankament naszego miasta.Przede wszystkim mieszkania i praca, 
czyste powietrze. 

289 by miasto w końcu zaczęło się rozwijać :) spróbować podejrzeć najlepsze rzeczy z innych miast i stworzyć to w naszym mieście 

290 Sklep Action żeby gdzieś powstał 

291 Lepsza komunikacja w mieście i do Opola, na Śląsk. Rozwinięcie się życia kulturowego. Lepsza jakość powietrza i dbanie o środowisko. 

292 
Stworzyć w kozielskim parku prawdziwy plac zabaw dla dzieci z różnych grup wiekowych np.tory przeszkód z odpowiednim zabezpieczeniem, 
podwieszane na drzewach. Ogólnie chodzi o umożliwienie fizycznego rozwoju naszych dzieci. I oczywiście kontrola dorosłych nad miejscem zabaw. 

293 Powstanie Rowerowego Szlaku Odry Blue Velo przez miasto 
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294 Centra kulturalno-rozrywkowe 

295 Aktywne uczestnictwo w życiu miasta 

296 
Mniej betonu,więcej zieleni np.rynek w koźlu,zwiększenie współpracy z innymi miastami i ułatwienia dla przyszłych inwestorów,zwiększenie 
zaangarzowania i pomocy socjalnej osobom samotnym i bezdomnym,odwołanie rady miasta i Prezydenta miasta,nowe wybory,zwiększenie opieki 
medycznej. 

297 
Miejsce, w którym będę mogła oddychać świeżym, czystym powietrzem. Miejsce gdzie będę mogła pracować za godne wynagrodzenie oraz gdzie 
będę mogła aktywnie spędzić czas z mężem i dzieckiem. 

298 ? 

299 Aby to miasto nie było prowincją, gdzie nie można spędzić czasu. 

300 Aby było czystsze powietrze w mieście oraz lepsza komunikacja międzymiastowa 

301 Czyste powietrze 

302 Czyste powietrze 

303 Budowa skat parku na osiedlu Azoty 

304 
Dużo miejsc integracji, miejsc zielonych, stref zabaw dla dzieci, gier dla dorosłych, czasowe bilety MZK, więcej nowych imprez, więcej informacji o 
ciekawych wydarzeniach dla mieszkańców. 

305 
1.remont zamku i podzamcza 2 zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Odry(miejsca piknikowe ścieżki rowerowe itp.) 3 łaskawsze spojrzenie na 
dzielnicę Koźle Port zaraz po starym mieście najładniejsza dzielnica naszego miasta 

306 Moim marzeniem jest to, aby w KK zaczęto budować nowe osiedla (bloki mieszkalne) i otworzenie lepszych kierunków na studia. 

307 Poznanie wielu znajomych 

308 duzo miejsc pracy 

309 Chciałabym aby na ulicach było mniej agresji 

310 Więcej drzew i zieleni 

311 ? 

312 
Żeby móc oddychać czystym powietrzem Jak przyjedzie rodzina z dziećmi ,żeby nie bać się zostawić otwartego okna na noc .Żeby nie było 
benzenu... 

313 Odbudowa podzamcza w Koźlu 

314 
Więcej terenów zielonych z miejscami do chwilowego wypoczynku. Mniej ludzi bezdomnych na ulicach (pijących, śpiących, brudnych). Porządek na 
ulicach (bo z tym nie jest najlepiej). Miasto bez benzenu! 

315 
Marze o stworzeniu centrum rekreacyjno-sportowym, gdzie mieszkańcy w bezpiecznej przestrzeni mogliby wysłuchać koncertu, pograć w siatkówkę, 
koszykówkę, tenisa, szachy. Gdzie byłby park linowy i ścieżki dla biegaczy, rolkarzy i rowerzystów. Miejsce, w którym znalazła by się galeria rzeźb i 
mini ogród botaniczny, a także mini gastronomia i usługi. 

316 Więcej miejsc pracy na stanowisko kierowcy, np. Uber, Uber Eats 

317 
Mieszkac w czystym powietrzu, lepsza komunikacja kolejowa w stronę Katowic, Krakowa, Rzeszowa,Przemyśla(polaczenia bez przesiadek), 
bezpieczne drogi rowerowe (nie takie jak do Azot gdzie trzeba przyjeżdżać 4 razy przez drogę aby dojechać np.Zak) 

318 
Chciałbym aby powstała ścieżka pieszo rowerowa wałami Kanału Gliwickiego z Koźla do Gliwic co niewątpliwie połączyło by nas że Śląskiem, 
ponadto bezwzględnie należy zagospodarować pole południowe. 

319 Dużo zieleni i ławeczki przed blokami. 

320 LEPSZY I SZYBSZY DOSTĘP DO LEKARZY SPECJALISTÓW-ORTOPEDA,CHIRURG 

321 Zmiana prezydenta miasta. 

322 Moim największym marzeniem jest to, aby ludzie młodzi, w moim wieku, nie chcieli uciekać z miasta tylko pragnęli tu mieszkać w przyszłości. 

323 
Znalezienie pracy na terenie miasta z wynagrodzeniem dzięki któremu będzie można żyć godnie z uwagi na wzrost cen usług i towarów. Więcej 
miejsc spotkań dla młodzieży 

324 Wyburzenie lub zaadaptowanie wszystkich opuszczonych i zapomnianych domów oraz ruin w kk Bardzo szpecą miasto a jest ich wiele. 
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325 W dalszym ciągu być podopiecznym domu dziennego pobytu, czuje się aktywna i zaopiekowana. 

326 Miasto otwarte dla mieszkańców i bez barier. Niech każdy mieszkaniec tego miasta powie, że to "moje miasto". 

327 Spokojna przyszłość dla Swojej rodziny... 

328 
Przyciągniecie do miasta młodzieży ( studentów) utworzenie uczelni wyższej. Rozwój miasta. Budowa mieszkań. Zatrzymanie ludzi w mieście. Nowe 
miejsca pracy. 

329 
Miasto ludzi uśmiechniętych, dające pracę i dach nad głową. Miejsce bezpieczne dla rodziny, przyjazne dla inwestorów i turystów. Znane ze swojego 
bogatego potencjału, chętnie wspominane jako niezapomniane. 

330 Wyprowadzka 

331 Troska o środowisko, powietrze, rozwój gospodarczy miasta przede wszystkim. 

332 Więcej miejsc z lokalami gastronomicznymi 

333 
Rozwój rynku mieszkaniowego, Współpraca przedsiębiorstw zatrudniających pow 100 osób w powiecie z przedstawicielami władz, w kwestiach nie 
tylko edukacji ale również w utworzeniu Odpowiedniej komunikacji miejskiej np do Renskiej Wsi. 

334 

Mam takie marzenie, żeby: liczyć pasażerów w autobusach mzk, wyciągnąć wnioski i zredukować ilość kursów, pustych autobusów! W każdą 
niedzielę jedzie ulicą pusty autobus (nr. 9), który zanieczyszcza nasze powietrze kilka razy dziennie, nie chcę za to płacić. Marze też o tym, że w 
końcu ktoś zadba o place zabaw dla dzieci, budujecie nowe, a płoty w koło nich są poprzewracane od zeszłego roku! Mieszkam tu od dziecka i proste 
sprawy dla zarządców tego miasta to są marzenia, marzę o tym że powstanie stanowsiko głównego konserwatora, który w tym mieście wszystko 

naprawi! 

335 Brak 

336 Aby został wybudowany tor wrotkarski albo lodowisko całoroczne. 

337 Powrót,,życia,,do centrum Kędzierzyna.Dzisiaj to pustynia. 

338 Większe dofinansowanie placówek oświatowych w mieście 

339 Chciałabym orworzyc tutaj studio fotograficzne. 

340 Lepsza opieka lekarską i telefon dla seniorów czynny całą dobę np.psycholog 

341 Rozwój miasta 

342 Czyste powietrze 

343 Aby miasto tętniło życiem, nawet po zmroku. Coś takiego jak Wrocław, czy Poznań. 

344 Czystosc w miescie. 

345 Dużo 

346 Zacznijcie wkońcu słuchać ludzi 

347 Rozbudowa parków 

348 

Moim marzeniem jest Kędzierzyn, który prężnie działa, oferuje mnóstwo miejsc pracy, jest dobrze skomunikowany ze wszystkimi wielkimi miastami 

wojewódzkim (Katowice, Kraków, Opole). Brakuje mi miejsc do spotkań ze znajomymi, chciałbym mieć więcej opcji wyboru do spędzania wolnego 
czasu. 

349 Chęc pozostania tutaj 

350 Aby miasto oferowało atrakcyjną pracę oraz formę spędzania czasu rejonach wyspy i Odry, aby rejony portu tętniły życiem i dawały pracę. 

351 
Rozsądne gospodarowanie funduszami. Zamiast wizualnego odnawiania bloków, kamienic itp. lepiej wewnątrz tych budynków mieszkalnych zrobić 
remont rur, elektryczne, cieplne czy gazowe. 

352 
Rozwój miasta ukieronkowany na podniesienie jakości życia mieszkańców: - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, - nowe miejsca pracy , - 
rozszerzenie form opieki dla seniorów. 

353 Większa ilość miejsc dla młodzieży i czyste powietrze. 

354 
Brak monopolu na wywóz odpadów i wprowadzenie zdrowej konkurencji sprzed powstania Czystego Regionu. Zaprzestanie wycinania starych i 
zdrowych drzewostanów i wstawianie na ich miejsce roślin niskich nie dających cienia. 

355 Obwodnica Zamknięte ulice w centrum Kędzierzyna 
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356 Chciałbym by wzrósł poziom edukacji i przedsiębiorczości mieszkańców. 

357 
Moim marzeniem jest aby to miasto było bezpieczniejsze, by nie trzeba było bać się pseudokibiców na ulicach wieczorami, szczególnie na ulicach 
pogorzelca. 

358 
Wyobraźnia i planowanie działań w dalszej perspektywie. Komunikacją między miastami, autostradą, planowanie dróg. Odpowiedzialność za decyzje 
i działania. 

359 Duże rozwinięte i nowoczesne miasto 

360 Skatepark 

361 Rozłączenie Kędzierzyna Koźla Klodnicy i Slawiecic w odrebne miasta, wtedy każde mogłoby decydować o sobie 

362 czyste powietrze, większe możliwości rozwoju zawodowego i zainteresowań, więcej ścieżek biegowo-rowerowych 

363 Czyste powietrze 

364 Miasto z czystym powietrzem, ciekawymi miejscami do pracy i wypoczynku, oraz tanie mieszkania. 

365 - 

366 Kędzierzyn-Koźle w strukturach administracyjnych woj. śląskiego. 

367 Miejsce spotkanie się młodzieży bez kontroli policyjnych 

368 By powstały miejsca dla młodzieży, a nie tylko dbać o starsze osoby 

369 Żeby mieszkania komunalne / socjalne dostawały rodziny z dziećmi. 

370 
Aby w mieście powstało więcej mmiejsc sprzyjających ludziom młodym, żeby mogli się rozwijać, żeby mieli dogodne warunki do nauki i pracy tak 
aby nie szukali możliwości rozwoju poza granicami miasta. 

371 Likwidacja Straży Miejskiej. 

372 Tunel pieszo rowerowy między Śródmieściem a Ppgorzelcem 

373 Moim marzeniem jest by w końcu znaleźć truciciela powietrza i zrobić z tym porządek. 

374 Ścieżki rowerowe łączące osiedla 

375 - rozwój miasta - zadbanie o środowisko - troska o zabytki 

376 więcej potańcówek i imprez intergujących 60+ 

377 Żeby zaczęło się w tym mieście wreszcie coś dziać a nie jak teraz piątek bądź sobota godzina 20 zero ludzi na miescie i wszystko pozamykane 

378 
żeby było czyste powietrze i tych którzy trują je srogo ukartać, żeby było dużo więcej zieleni, ścieżek rowerowych zlikwidować supermarkety i w ich 
miejsce posadzić las 

379 j 

380 Wyjechać 

381 wyprowadzic sie z tej dziury zabitej dechami 

382 Silny ośrodek przemysłu i edukacji. 

383 Ciągłe upiększanie miasta, bardziej zadbać o infrastrukturę. 

384 Bezpłatne parkingi dla mieszkańców 

385 
Moim marzeniem jest przyłączenia Kędzierzyna-Koźla do woj. śląskiego. Tylko to da naprawdę impuls i możliwości realnego rozwoju. Woj. opolskie 
jest słabe ekonomicznie i mentalnie oraz nie gwarantuje dobrych podstaw dla rozwoju tak silnego gospodarczo ośrodka jakim jest Kędzierzyn. 

386 Chciałabym żeby miasto się rozbudowywało, żeby było więcej atrakcji dla młodzieży, budowa nowych mieszkań 

387 Łatwiejszy i szybszy dostęp do mieszkań komunalnych dla ludzi naprawdę bardzo potrzebujących 

388 
Wszystko po trosze wtedy będzie ludziom lżej i będą bardziej otwarci dla siebie. Lepsza współpraca obywatela z rządzącymi , więcej człowieka w 
rządzących i zrównanie poziomu życia 

389 Więcej imprez , koncertów, występów na świeżym powietrzu 

390 
Aby miasto było lepiej skomunikowane transportem publicznym, oraz aby powstało więcej ścieżek rowerowych które pozwolą przejechać od Koźla 
nas do parku w Sławięcicach ponieważ są nadal odcinki które zmuszają rowerzystę do korzystania z dość wąskiej jezdni po której toczy się tranzyt 
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wyjazdowy z Kędzierzyna 

391 Nie mam 

392 
Więcej miejsc pracy za atrakcyjne wynagrodzenie, większa dostępność do służby zdrowia (lekarze specjaliści), zwiększenie nacisku na 
bezpieczeństwo t.z. rzeczywista praca policji w tym patrole nocne, doposażenie służb medycznych i Straży Pożarnej, ochrona przeciwpowodziowa 
Koźla i okolic - zaadoptowanie miejsca w Kotlarni jako Polder. Więcej mieszkań. Komunikacja i ochrona środowiska. 

393 Mieszkania dla ludzi młodych i miejsca pracy zgodne z ich wykształceniem 

394 Chciałbym, żeby miasto przestało się wyludniać oraz ZNACZNIE (doraźnie i natychmiastowo oraz na stałe) poprawiła się jakość powietrza w gminie. 

395 Stworzenie śmiałej wizji rozwoju, porywającej idei. 

396 
Chciałabym, aby powstało więcej miejsc rekreacji: strzeżone ogródki działkowe, klub dla żeglarzy, więcej warsztatów np. takich jak robi koło 
gospodyń miejskich. Więcej opcji (sensownych) kursów, studiów, warsztatów dla dorosłych. Edukacja i rekreacja. W mieście zamiast wyschniętej 
trawy powinny rosnąć rośliny miododajne. 

397 Więcej miejsc pracy! 

398 Więcej miejsc na wieczorne ,kulturalne spędzanie czasu jak choćby kafejki czy puby 

399 
Zamiast piętnasty raz przebudowywać rynek w Koźlu, należy przebudować jego otoczenie i wyprowadzić zamieszkujący je element (tak, są tam 
także normalni mieszkańcy) do nowych domów komunalnych w innym rejonie miasta. Dopóty, dopóki na rynku i przylegających uliczkach można 
nadal zostać pobitym i okradzionym, rynek z przyległościami nie wypięknieje i nie będzie stanowił żyjącego centrum miasteczka K-K. 

400 
Aby Kędzierzyn-Koźle kojarzył się z przemysłem chemicznym ale w pozytywnym znaczeniu, nie jako truciciel środowiska, oraz z miastem portowym 
nad Odrą z pełnym wykorzystaniem jej potencjału i Kanału Gliwickiego. 

401 
Piękne nowoczesne mieszkania np.nowe osiedle apartamentowców lub zabudowa bliźniacza (jesteśmy chyba jedynym miastem w którym się nie 
buduje takich mieszkań) ,zadbane czyste ulice ,dużo zieleni,nowe zakłady pracy. 

402 

Chciałabym się przeprowadzić na większe mieszkanie i do centrum Kędzierzyna ponieważ mieszkam w Koźlu porcie A razem z mężem i synem 
więcej czasu przebywamy i pracujemy na terenie Kędzierzyna. Nasze miasto mi tego nie zapewni bo nie mogę zamienić mieszkania na większe gdyż 
mam za duży dochód wg urzędu. Dla mnie to absurd ponieważ stać mnie na większe mieszkanie A są ludzie co w ogóle nie płacę i dostaje 
mieszkanie. Mamy złą politykę mieszkaniową. 

403 
Miasto trzeźwe,pracowite,uczciwe i spokojne,bezpieczne bez żuli pijaków,bezdomnych,rodowitych gangsterów aktywnych w biały dzień w wieku 25+ 
i bez schorzeń przewleklych w 

404 Rodzina mieszka w tym mieście. często i długo ja zwiedzam. 

405 Moim marzeniem jest zeby miasto sie rozwijało 

406 . 

407 Poprawa dostępu do usług medycznych 

408 Ścieżki rowerowe które pozwoliły by seniorom bezpiecznie poruszać się po mieście a reszcie mieszkańców na swobodne relaksacyjne wycieczki. 

409 moim marzeniem jest to, by Kędzierzyn był bardziej zaludniony przez ludzi młodych (nie chodzi o klasę robotniczą) 

410 Wyższa szkoła dla naszych dzieci. 

411 Rozwój zakładów pracy z POLSKIM KAPITAŁEM. 

412 Zeby było wiecej atrakcji i miejsc do spędzenia wolnego czasu 

413 Rozsądnie wydawane NASZE pieniądze. 

414 Pomoc mieszkańcom w likwidacji pieców węglowych 

415 
By dało się tu znaleźć prace zarówno młodym jak i starszym (niestety ludzie muszą stąd uciekać w poszukiwaniu pieniędzy). No i żeby problem 
benzenu zniknął. 

416 Brak Romów na ulicach, ożywienie rynku w Kozlu. Pomoc miasta w utrzymaniu i rozbudowy plaż na akwenie Dębowa 

417 Więcej szkół ponad podstawowych 

418 Więcej ścieżek rowerowych (zwłaszcza od os.Piastów do Blachowni), rozszerzona działalność kulturalna (spektakle, koncerty) 

419 Współpraca i porozumienie między ugrupowaniami . Zgodnie z przysłowiem współpraca buduje nienawiść rujnuje 
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420 . 

421 
Żeby dysponujący środkami publicznymi wydawali je efektywnie, zgodnie z potrzebami mieszkańców, a nie dla samego wydania i pochwalenia się 
tym w mediach. A już w szczególności żeby nie rozwalali pieniędzy na bezsensowną promocję, jeśli nie ma się pomysłów na realną poprawę stanu 
lokalnej gospodarki. 

422 Więcej możliwości rekreacji, spędzanie czasu wolnego na mieście (bary, puby, miejsca spotkań) więcej atrakcji dla osób w wieku 18-30 lat. 

423 Chciałabym, żeby w naszym mieście powstała wrotkarnia. 

424 lepiej rozreklamować walory historyczne i turystyczne naszego miasta ] lepiej rozreklamować walory historyczne i turystyczne naszego miasta 

425 
Ze miasto nie umrze. Młodzi uciekają i zostaja wiekowi mieszkańcy. Boje się ze bedzie pare młodych osób i dużo emerytów. To nie wróży dobrej 
przyszłości miastu. 

426 
Rozwiązanie problemu z niepracującą, nachalną i agresywną społecznością romską. Zaprzestanie wspierania przez mops osób niepracujących w sile 
wieku, które żerują na koszt innych mieszkańców miasta. 

427 Zlikwidowanie fabryk emitujących trujący benzen. 

428 
Przeznaczenie pustostanów z terenu miasta na mieszkania komunalne. Stworzenie systemu wynajmu mieszkań bez wykupu ale z dożywotnią 
możliwością mieszkania tak aby młode rodziny miały szansę na rozwój w naszym mieście bez zaciągania kredytu do końca życia... 

429 Czystsze powietrze 

430 Powstanie zintegrowanego centrum miasta z rozwiniętą bazą gastronomiczną, kawiarnie, lodziarnie, restauracje. 

431 . 

432 Zobaczyć na ulicach miasta ludzi z energią i chęcią do działania. 

433 Więcej ludzi młodych, którzy zostaną na zawsze w naszym mieście na stałe. 

434 
Miasto, które zachęca by w nim pozostać. Aby ludzie nie bali się tu inwestować we własne biznesy, żeby miasto ich wspomogło, aby powstawało 
więcej miejsc pracy dla osób, które ukończyły szkoły w kk w danym kierunku. 

435 
Wyobrażam sobie Kędzierzyn-Koźle jako miasto zielone (nie z zielonym otoczeniem, a z zielonymi ulicami, skwerami) z czystym powietrzem, 
rozwiniętą siecią ścieżek rowerowych (biegnących nie przy drogach, a wśród parków, lasów, nad rzekami), z siecią miejsc do rekreacji, 
wykorzystaniem turystycznym rzeki Odry i Kłodnicy. 

436 
Więcej pracy dla każdego (żeby skończyły się długie listy wymagań np. znajomość języków najlepiej dziesięciu , prawo jazdy najlepiej na wszystko 
co ma kółka , znajomość programów, x lat doświadczenia, dyspozycyjność, umiejętność taka i siaka itd itd) i wypłata, która wystarczy na godne 
życie do końca miesiąca. 

437 Żeby w końcu władza zadbała o mieszkańców, a nie o własne interesiki. 

438 . 

439 Rozwój miasta i utakcyjnienie go dla młodych osob 

440 nie mam jakiegoś konkretnego marzenia 

441 Odłączenie Koźla, Kłodnicy i Sławięcic od Kędzierzyna 

442 Studia, które pozwolą napływać studentom do miasta a co za tym idzie rozwój samego miasta. 

443 Większa ilość miejsc do rekreacji, parków, skwerów 

444 Żeby w końcu „miasto możliwości” dawało możliwość . Wszyscy młodzi uciekają z miasta. Zostają sami starzy 

445 Czystsze powietrze zima na Pogorzelcu, rozwiązanie problemu z Romami. 

446 Więcej miejsc pracy, dobrze płatnych a nie za najniższą krajową. 

447 Przestać wycinać bez przerwy drzewa i krzewy gdzie popadnie a głównie wokół bloków na osiedlach i zacząć coś sadzić w końcu. 

448 brak odpowiedzi 

449 
Największym moim marzeniem jest czyste środowisko -ekologia ogólnie pojęta, lepsza opieka medyczna oraz więcej miejsc pracy dla młodych 
ludzi.Jestem mieszkankom Koźla od 2000 roku. 

450 
Marzy mi się żeby moje dzieci wkrótce miały w tym mieście realne perspektywy aby móc pozostać i godnie żyć. W chwili obecnej sam im tego nie 
doradzam. Potrzeba zmian i dynamicznego rozwoju, a nie wegetacji. Ankieta beznadziejnie skonstruowana, już bloki odpowiedzi obnażają brak 
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perspektyw i pomysłu na kierunek rozwoju. Szkoda. 

451 a 

452 By miasto zaczęło tętnic życiem 

453 Więcej zajęc intergacyjnych dla seniorów 

454 Młodzież! Zatrzymajmy ją w naszym mieście, ponieważ bez niej nasze miasto umiera. 

455 Więcej koncertów 

456 

Uważam, że w Kędzierzynie-Koźlu, wbrew utartym opiniom, żyje się dobrze. Miasto staje się coraz ładniejsze, jest dużo zieleni. Jest w miare dobry 
dostęp do służby zdrowia. Poza oczywiście obecna sytuacją kiedy zabrali nam jedyny szpital w mieście na cele pandemii (szpital jednoimienny). 
Miasto ogólnie się starzeje, bo młodzież wyjeżdża do Wrocławia, Krakowa, Warszawy i innych aglomeracji. Ale to nie jest problem tylko 
Kędzierzyna-Kożla, ale większości małych i srednich miast. 

457 Nie mam marzen 

458 Zatrzymanie młodzieży poprzez utworzenie szkół wyższych o ciekawych kierunkach 

459 Chciałabym, żeby mieszkańcy przestali narzekać dla samego narzekania. 

460 
moim marzeniem jest powstanie parku w którym będzie można spokojnie spacerować i odpocząć oraz żeby było w kędzierzenie czyste powietrze 
bez benzenu 

461 Dostęp do mieszkań dla młodych bez wzg.na zarobki,metraż itp 

462 Wyjechać z tąd 

463 Moim marzeniem jest aby zachęcać mieszkańców do zmiany środków lokomocji,moim zdaniem miasto jest zbyt zatłoczone przez samochody. 

464 Budowa portu, miejsca pracy z nim zwiazane 

465 Większa ilość ludzi na mieście 

466 Wyjechać 

467 Wiecej atrakcji, miejsc do przesiadywania 

468 
Moim marzeniem jest by była większa tolerancja dla osób "odmiennych", jak i też większa ilość bezpiecznych miejsc do zabawy młodzieży na 
świeżym powietrzu. 

469 Chciałabym, aby Kędzierzyn-Koźle stał się miastem bezpiecznym i tętniącym życiem. Teraz umiera. or 

470 remont ul.Powstańców 

471 Więcej życzliwości dla siebie. 

472 Konkretne działania które naprawdę poprawią jakość naszego powietrza 

473 Praca 

474 

By moje miasto rozwijało się. Nie tylko pod względem pracy ale i aglomeracyjnie. Niech się rozszerza. Kędzierzyn jest większym miastem od Paryża, 
ale jest tak rozciągnięty od Koźla aż po sławięcice. I najbardziej wkurza mnie nasze rondo milenijne. Cały ruch tam się kumuluje. Brakuje innej 
drogi między Kędzierzynem A koźlem. I praca. To sedno wszystkiego. Bez tego miasto nie funkcjonuje. A u nas głównie azoty jeszcze wszystko 
podtrzymują 

475 
Integracja miasta z przyrodą, czyli wprowadzenie większej ilości zieleni do miasta (np. drzewa, krzewy, kwiaty). Większe wparcie oraz promocja dla 
organizacji prowadzących zajęcia dla młodzieży (np. nauki tańca, boks itp.), takie działanie mogłoby spowodować zwiększenie się zainteresowania 
wśród młodzieży, a osoby które chciałyby otworzyć taką organizacje byłyby bardziej skłonne to zrobić. 

476 
Niestety z całym szacunkiem do Cyganów niszczą oni miasto od środka, rynek kozielski traktują jak swoją własność dlatego ludzie nie chcą spędzać 
na nim czasu. Ponadto niczego nie wnoszą do budżetu miasta, ponieważ nie płaca podatków od nieruchomości tak jak każdy obywatel. 

477 Równe traktowanie wszystkich osiedli i realizowanie inwestycji w sposób wyczerpujący potrzeby, jak robimy ulice to zróbmy też chodnik itp. 

478 Usunąć zbędne zatoczki i wysepki, zmniejszające parkingi i w miarę możliwości powiększać powierzchnię parkingowa 

479 Restauracje na rynku w Koźlu z ogródkami piwnymi itp 

480 Możliwość studiowania 

481 Nie mam marzenia. 
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482 
Chciałabym aby z miasta zniknęły sklepy wielopowierzchniowe i galeria- powinny być na obrzeżach miasta by lokalni sprzedawcy mieli większe 
szanse. 

483 Publiczne bezpieczeństwo. 

484 Chciałbym żeby miasto żyło, obecnie życie miasta kończy się w raz ze zmrokiem. Miasto nie sprzyja życiu młodych ludzi. 

485 Więcej miejsc rekreacyjnych. To miasto umiera poprostu. 

486 Dokończenie obwodnicy, aby odciążyć dzielnicę Sławięcice od tranzytu. 

487 

Żeby miasto zaczęło się w końcu rozwijać i pomyślało o osobach młodszych (nie dzieciach) oraz stworzyło warunki dla przedsiębiorców, ponieważ 
aktualnie jedyne możliwości pracy to galeria handlowa oraz stacje benzynowe (i to nie zawsze). Ludzie z wykształceniem uciekają poza teren miasta 
bo mało kto marzy o pracy na umowę zlecenie bez przyszłości i stabilizacji. Nie mówiąc o fakcie, że nie ma kompletnie dokąd pójść - nie istnieją 
praktycznie żadne miejsca w których można się spotkać, coś zjeść - mamy McDonald - to na razie najlepsza opcja. Wszystko upada - może warto 
się zastanowić dlaczego? 

488 A 

489 
Powstanie nowych mieszkań oraz bardziej urazmoicony wybor miejsc spotkań tj. kawiarnie tematyczne, restauracje, kryte lodowisko, centrum nauki 
- aby rozwijać zainteresowania. 

490 Miasto w którym jest niskie bezrobocie; z silną klasą średnią która jest aktywna społecznie. 

491 Czyste powietrze. 

492 Czyste powietrze w regionie oraz zwiększenie monitoringu na osiedlach. 

493 Żeby ludzie się uśmiechali do siebie . 

494 

KK ma potencjał w postaci swojej lokalizacji, należy lobbować o szybkie połączenia kolejowe ze Śląskiem (Gliwice i bezpośrednie połączenie z 
Katowicami) oraz z Opolem, miasto ma dużo działek, które powinny być przeznaczone pod budowę domków jednorodzinnych - jeżeli miasto nie chce 
podejmować się budowy nowych bloków (działki powinny być sprzedawane po okazyjnej cenie rodzinom z dziećmi z zastrzeżeniem wybudowania się 
w ciągu 3 lat, lub użytkowanie wieczyste) Kędzierzyn powinien być sypialnia Śląska, mając tania ziemię pod budowę i tanie mieszkania można 
ściągnąć ludzi do miasta i zahamować ucieczkę młodego pokolenia, jest już dobrze z przedszkolami, poprawić jedynie dostępność żłobków i dobrze 
to marketingowo sprzedać w okolicy, KK może faktycznie być miastem możliwości ale trzeba mieć wizję i ja realizować &#128513; 

495 Dostępne mieszkania komunalne i zniesienie reguły, że odrzucenie lokalu wiąże się z utratą miejsca w kolejce 

496 Więcej niskopiennych drzew w centrum Koźla. 

497 
Żeby było bezpieczniej .... nie jestem żadną rasistką ale uważam że warto zrobić porządek z Romami których w Koźlu jest bardzo dużo a i co chwilę 
pojawiają się nowi i robią w Koźlu co chcą (niestety), oprócz tego warto by było zachęcić naszą młodzież żeby została w mieście a nie żeby po nauce 
wyjeżdżali do większych miast, niestety ale za chwilę będziemy miastem w większości emerytów!! 

498 Jeszcze większe sukcesy ZAKSY 

499 
Więcej lokali ,restauracji gdzie mozna coś zjeść spotkać się i porozmawaić. Z dniem dzisiejszym trzeba wyjechać z K-K aby spełnić w/w sprawy. 

Zrobić porządek z Cyganami w Kożlu . 

500 Ożywienie centrum Kędzierzyna i Koźle. Galeria skutecznie spowodowała zamknięcie centrum 

501 . 

502 
Mniej patologii na ulicach, szczególnie w nocy kiedy to "młodzież" wraca po imprezach zachowując się bardzo głośno. Daje się to we znaki 
najczęściej w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. 

503 
Rozwój szkolnictwa a następnie praca w branżach mu odpowiadających dla ściągnięcia młodych, ustanowienie preferencyjnych warunków 
mieszkaniowych i rynku pracy dla wstrzymania emigracji zarobkowej. 

504 
chciałbym wygrac w lotto wybudowałbym duzo mieszkan dla bezdomnych i ludzi pracujoncych chconcych miec mieszkanie swoje bo tego brakuje w 
mieście kędzierzyn-kozle, 

505 Skupienie się na młodzieży i dzieci. Zamiast ciągłego na osobach starszych. 

506 
To nie marzenia to konieczność. 1. Budowa obwodnicy, 2. Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Przyjaźni os. Blachownia. Co ? czekamy 
na Blachowni na tragedię wtedy będzie za późno myśleć o chodniku. 
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507 Lepsze dojazdy do dużych miast takich jak Katowice czy opole 

508 Brak 

509 
Eliminacja benzenu, tańsze mieszkania ( czynsz) bo za chwilę będziemy wybierać Wojta na urząd, więcej ścieżek rowerowych, lodowisko całoroczne, 
tor kartingowy, LIKWIDACJA BOISK I PLACÓW ZABAW KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W ŚCISŁE ZAMKNIĘTYCH AGLOMERACJACH, Lompy, Plebiscytowa, 1 
Maja, hałas nie do zniesienia przez 12 godzin, dziękuję. 

510 Zwiększenie jego populacji i poprawa lini kolejowej na trasie Kk-Katowice 

511 
Większa dbałość mieszkańców, szczególnie właścicieli psów, o czystość miasta. Poprawa połączeń kolejowych z Krakowem, Warszawą i 
miejscowościami górskimi, np. Wisłą. 

512 Miejsca pracy i oferta mieszkaniowa dla młodych. 

513 zmiana prezydenta miasta 

514 Rozwój komunikacji 

515 Więcej miejsc pracy ,mieszkania , 

516 Więcej inwestycji, miejsc pracy i mieszkań niskoczynszowych, żeby zatrzymać młodych w mieście. 

517 Ogród botaniczny 

518 Więcej boisk 

519 Żeby miastom otworzyło się na potrzeby młody ludzi ( mieszkania, zatrudnienie) 

520 OK 

521 Port w Koźlu 

522 Wiecej miejsc pracy i wiecej mozliwosci dla młodzieży 

523 Wyprowadzić się stąd. 

524 Wykorzystanie Odry i jej nadbrzeżna do celów turystyczno-rekreacyjnych. 

525 Rozwój przemysłu i warunkow do stworzenia atrakcyjnych miejsc pracy. 

526 
Chciałbym żeby w naszym mieście było czyste powietrze, uczelnia wyższa z prawdziwego zdarzenia (co przyciągnęło by młodzież i inwestorów) oraz 
więcej nowych mieszkań w przystępnych cenach. 

527 
moim marzeniem byłoby stworzenie strefy z przyzwoleniem na picie alkoholu w miejscu publicznym tak jak wyspa sodowa we Wrocławiu ponieważ 
jako młodzież wolimy spędzać czas poza barami czy ogródkami piwnymi i stworzenie takiego miejsca pomogłoby również w integracji dla osób które 
skończyły 18 lat a nie są jeszcze starymi piernikami 

528 Przejść bulwarem nad Kanałem Gliwickim, Kłodnicą, Odrą od Sławięcic do Koźla. Lub od Gliwice Łabędy do Koźla Portu. 

529 Różnorodność rynku pracy Tańsze mieszkania Więcej miejsc rekreacyjnych Czystsze powietrze 

530 Aby miasto była atrakcyjne dla jego mieszkańców co ograniczyłoby wyjazd młodych ludzi z kedzierzyna-kozla 

531 Ożywienie Elektrowni, inwestycja w nowe bloki, ożywienie zakładów chemicznych, sprowadzenie do Kędzierzyna nowych dużych inwestorów. 

532 zagospodarowanie pustych kamienic przez młodych 

533 
Uczelnia wyższa z prawdziwego zdarzenia Ożywienie rynku w Koźlu tj. otwarcie knajpek sezonowych Usunięcie z miasta albo przeniesienie w inne 
miejsce Cyganów 

534 Nie ma takiego marzenia. 

535 Walka z kryminalistami. Lepsza jakość powietrza. Rozwój usług. 

536 Marzę by nasze lasy pozostały nie wycięte i nie zaśmiecane, tak jak to dzieję się w ostanie czasy :( 

537 Żeby było więcej życzliwości do drugiego człowieka 

538 Rozwój centrum miasta - wysoka zabudowa. Brak sporów na linii miasto - powiat. 

539 
Ciężko napisać jest tego tak wiele...przede wszystkim zlikwidowanie kopciuchuw. Co by nasze dzieci nie musiały płacić swoim zdrowiem za głupotę 
naszego i poprzednich pokoleń . 

540 Mieć pracę na miejscu 
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541 Bezpieczne miasto 

542 Żeby zaczął działać znowu port, który napędzi gospodarkę. 

543 
Żeby w bezwietrzne (i nie tylko) dni tak nie śmierdziało... Jeżdżąc rowerem do i z pracy w godzinach porannych czasami nie można złapać oddechu, 
tak od tego zapachu w gardle drapie. 

544 Więcej miejsc pracy dla młodych, aby nie musieli szukać pracy poza granicami kraju. 

545 Ożywienie miasta. 

546 Czyste powietrze 

547 Bezpośrednie połączenia kolejowe z dużymi miastami np: Kraków,Katowice,Poznań 

548 Więcej zieleni i rekreacji 

549 
Piękny duży park z ogromną iloscią ścieżek, hamakow, fontann, amfiteatr z ławkami, pomosty łączące osiedla. Sieć spacerowa dzięki której 
odległość nie będzie barierą tylko atrakcją. A jako, ze powierzchnia miasta jest większa niz samego Paryża to staniemy się ewenementem w skali 
Polski. Bądźmy miastem ktore kocha swoich mieszkańców. 

550 Aby było bezpiecznie i pozbycie się bezdomnych koczujacych na klatkach schodowych. 

551 
Żeby miasto żyło, żeby było miejsce, w którym jest kilka kilkanaście restauracji, knajpek gdzie o każdej porze dnia i nocy coś się dzieje, gdzie po 
22:00 można coś zjeść i spędzić czas że znajomymi. Miejsce gdzie można iść się pobawić a nie jeden jedyny klub. Żeby mieszkańcy okolicznych 
miast mowili: byłeś w KK? Kurcze jak tam pięknie, jak to miasto żyje, a ta uliczka z knajpkami i pubami to marzenie, pozazdrościć 

552 Czyste powietrze 

553 Czyste powietrze 

554 . 

555 Ulepszenie komunikacji miejskiej z ul.Głubczycką i remont chodników w Kłodnicy o której wszyscy zapomnieli. 

556 
Wieksza dostepnosc do mieszkan,bo niektorzy nawet toalety nie maja w domu,a starac sie o inne mieszkanie,nienalezy sie,bo metraz za duzy i 
zawsze jest jakies ale 

557 klub nocny/dyskoteka 

558 Moim marzeniem jest, żeby rozwinąć w Kędzierzynie-Koźlu branże filmową. 

559 
Aby urzędnicy bardziej zainteresowali się Koźlem z jego bogatą historią, wykorzystali jego ptencjał. Aby Pani Prezydent zwróciła uwagę na Koźle jak 
do tej pory bardzo dużo inwestuje się w Kędzierzyn a Koźle jako stare miasto traktuje po macoszemu. 

560 pozbyć się cyganów 

561 ze by na osiedlach nie kradli 

562 Moim marzeniem jest by więcej osób wybrało nasze miasto do zamieszkania, ale nie mają tu pracy i twierdzą, że to smutne miasto starych ludzi. 

563 To i tak nic nie da 

564 Większa ilość mieszkań dla młodych ludzi 

565 Więcej możliwości parkingowych dla aut przy blokach gdzie się mieszka 

566 Żeby miasto zainteresowało się patologią szerzącą się w okolicach rynku w Koźlu. Strach tamtędy chodzić z dziećmi 

567 Szybka kolej 

568 Czyste powietrze 

569 żeby było czyste powietrze, bez smogu i benzenu 

570 Kupić dom, zarabiać z 8 tysięcy. Mieszkać daleko stąd... 

571 Rozwój miasta, zwiększenie miejsc rekreacji i wykorzystanie do tego potencjału terenu. 

572 Więcej miejsc rekreakcji dla młodzieży w Koźlu oraz więcej restauracji i ogródków piwnych 

573 
Powstanie większej ilości zakładów pracy, powstanie kędzierzyńskiego festiwalu muzycznego, powstanie miejsca dla młodych gdzie mogli by się 
rozwijać i prezentować. 

574 
Możliwość podjęcia pracy, dzięki której mogę się normalnie utrzymać.. posiadam wyższe wykształcenie oraz kilka lat stażu pracy.. a zarobię 2 
tysiące.. przeprowadzając się z większego miasta aktualne warunki finansowe przyprawiają o lekką depresję.. 
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575 Tu się urodziłem, przeprowadziłem się do Wrocławia że względu na większe możliwości rozwoju i oferty kulturalno-naukowej samego miasta. 

576 . 

577 Czyste powietrze 

578 Więcej miejsc aktywujących sportowo mieszkańców miasta. Więcej ścieżek rowerowych, organizacja spływów kajakowych itp 

579 Po szkole otworzyć tu własny biznes 

580 Odwrócenie ujemnego przyrostu naturalnego mieszkańców KK 

581 Miasto pełne szczęśliwych ludzi. 

582 

Chciałabym, żeby Kędzierzyn-Koźle wreszcie zaczął rozwijać się prężnie, by młodzi ludzie dobrowolnie wracali tu po studiach i mieli perspektywy 
założenia swoich rodzin. Chciałabym, żeby Miasto Kędzierzyn-Koźle przestało być „umieralnią” tylko miastem tętniącym życiem, gdzie wszystkim się 
podoba i chętnie tu przebywają. Miasto ma tak wielki potencjał, że dziwi mnie, iż zalicza się je do miast, które zanikają, bo po odpowiednich 
modernizacjach, KK mogłoby liczyć się bardziej jak Opole, w końcu mamy niedaleko na Śląsk, który jednak jest rozwijającym się terenem i to 
bardziej jak Wrocław 

583 Lepsze życie dla naszych dzieci 

584 Jedyne czego mi brakuje to własne mieszkanie na które byłoby mnie stać 

585 

Czyste zdrowe powietrze brak benzenu i zmiana palenisk węglowych na ekologiczne, Godne warunki płacowe aby żyć a nie wegetować Dostępna i 
darmowa pomoc medyczna Dostępne mieszkania dla młodych skoro nie ma komunalnych dlaczego nie ma kredytów na niskim oprocentowaniu na 
ten cel?!w Niemczech kredyt hipoteczny ma oprocentowanie 1.5-2% a u nas 3.5-4%skoro państwo nie buduje mieszkań niech da kredyt na ten cel 
na niskim oprocentowaniu ludzie sami sobie wybudują mieszkania czy domy jak już to zrobią beda na miejscu mieszkali i pracowali aby spłacić 
kredyt 

586 nie mam 

587 Dostac taka prace ktora bede mogla pogodzic z dziecmi 

588 Żeby Kędzierzyn-Koźle było miastem w którym młodzi ludzie chcą zostać lub przyjechać tutaj, mieszkać i pracować. 

589 Więcej rzeczy typu parki lodziarnie kina test itp. 

590 ??? 

591 Klub gier planszowych i RPG ogólnodostępny niemal codziennie i długo. Np. w wolnych salach dworca kolejowego w K-K 

592 
Miejsce, które łączyłoby ze sobą mini zoo oraz park zabaw (coś jak ALELE w Wilkowicach) Można spacerować, przyjemnie sprzedzic czas z rodziną, 
dzieci mogą poszaleć korzystając z atrakcji, nakarmić zwierzątka, a przy okazji można coś skonsumować z rodziną. Wszystko na przepięknym, 
ogrodzonym terenie =) 

593 
Skwerki z miejscem odpoczynku,wypiciem kawy i posłuchanie muzyczki czy wierszy&#128522;Oczywiscie najważniejsze to spokój na 
ulicach,dostatek mieszkańców,dużo miejsc pracy i zdrowe społeczeństwo życzliwe względem siebie. 

594 Rynek tętniący życiem, tak jak w innych dużych miastach. 

595 zzz 

596 Fajnie by było, gdyby było więcej miejsc, do których mogłabym się wybrać z moimi znajomymi (nie tylko galeria) 

597 . 

598 Remont drogi do Gliwic, budowa obwodnicy południowej, budowa nowego wiaduktu, przeprawy przez tory kolejowe w kedzierzynie 

599 Jak najlepszy rozwój miasta 

600 Rozwój bezpiecznych ścieżek rowerowych. 

601 

Miejsce przyjazne dla.moich dzieci (nie tylko teraz gdy są małe) aby chciały tu zostać - czyli przyjazne na każdym etapie życia. Dziś dba się o place 
zabaw i seniorów. Nie ma nic pomiędzy. Żeby rodziny chciały tu zostać i żyć. Zanieczyszczone powietrze nie zachęca ale też brak miejsc pracy, brak 
sprzyjających warunków na własny biznes (brak wsparcia). Wystarczy spojrzeć na ilość pustych lokali, nikt nie chce tu nic otwierać bo za chwilę 
będzie musiał zamknąć biznes. 

602 
Żeby w tym mieście w końcu było czysto,żeby policja i SM pilnowali porządku A nie przesiadywali za plywalnia i pod orlikami,żeby kierowcy nauczyli 
się jeździć prawym pasem i porządnie parkowali pod sklepami,żeby urzędnicy miejscy-architekci,zarządcy dróg nie rzucali kłody pod nogi- np.przy 
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budowie domu-załatwienie czegoś wymaga za dużo czasu i wiedzy przy wypełnianiu papierów, to samo Tauron,wodociągi, gazownia. A największym 
marzeniem moim jest to żebym z czystym sumieniem mógł powiedzieć swojej 14 letniej córce że w tym mieście będzie dobrze i jak skończy szkołę, 
studia żeby tu została ale na chwilę obecną nie ma takiej możliwości- w mieście możliwości ,aha i żeby mnie menel z kazdej strony nie "atakowal" 

603 Czyste powietrze :-) 

604 Więcej parkingów na Wojska polskiego 

605 Więcej miejsc pracy dla młodych ludzi i lepsza opieka medyczna zwłaszcza dla ludzi starszych. 

606 Czyste powietrze i lepsze usługi medyczne- więcej darmowych badań dla seniorów. 

607 poczucie bezpieczeństwa 

608 Czystsze powietrze 

609 Gdyby dawali ludzią mieszkania.. którzy naprawde tego potrzebują 

610 Czyste powietrze 

611 Więcej miejsc spotkań 

612 . 

613 
Żeby miasto prężnie się rozwijało i było więcej atrakcji dla osób młodych np. Lepsze dyskoteki/kluby w których mogły by spędzić wolny czas albo 
inne atrakcje które miały by na celu zmniejszyć emigrowanie osób młodych do innych miast/państw. 

614 Stale miejsce spotkan miłośników gier planszowych. 

615 Żeby więcej młodych osób chciało tu mieszkać 

616 Więcej mieszkań dla młodych 

617 . 

618 . 

619 ... 

620 Stworzenie jednolitego organizmu miejskiego a nie zlepek osiedli 

621 Więcej młodych ludzi. 

622 Aaaa 

623 

Miasto powinno zaproponować program dofinansowania do mieszkań dla osób młodych, którzy nie chcą wyjeżdżać z miasta. Brak mieszkań na 
rynku wtórnym i pierowtnym. Mieszkania do remontu dla młodych. Transport nocny. Deptak na ulicy Głowackiego. Wyokorzystać potencjał 
opuszczonych budynków wojskowych w Koźlu np. uczelnia, bloki mieszkalne itp. Ścieżka rowerowa z mostkiem nad kanałem z osiedla Piastów na 
zakłady w Blachowni. 

624 Nie mam takiego marzenia 

625 żeby nigdy nie był pisowski. 

626 
Aby KK przetrwał musza pojawiać się nowe miejsca pracy dla mieszkańców. W tej chwili to miasto jest miastem ludzi starych i niestety przy braku 
miejsc pracy będzie jeszcze gorzej. 

627 Brak oparów benzenu. 

628 Lepsze powietrze i miejsca do spędzania czasu i zabawy 

629 Nie musimy być Wrocławiem, Krakowem, Poznaniem, ale możemy być miastem przyjaznym dla mieszkańców na bazie posiadanej infrastruktury. 

630 Poprawa jakości powietrza. 

631 czyste powietrze ,więcej parków rekreacyjnych dla młodzieży także ,bo Oni tez potrzebują zużyć energii ,i oczywiście praca 

632 Aby było jak najwięcej mieszkańców 

633 Przekształcenie tej umieralni w miasteczko studenckie. 

634 Aby młodzi ludzie nie uciekali z Kędzierzyna-Koźla w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy 

635 Rozwój przemysłu informatycznego 

636 Nierealne - ogród zoologiczny Realne dużo bardziej, choć wiem, że nic z tego - regularne (raz w roku) koncerty zespołów "Mazowsze" i "Śląsk" 
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Najbardziej realne - ponowne nasadzenia azalii, magnolii i rododendronów oraz obiecywana lata temu fontanna w Parku Pojednania 

637 Zwiększenie rynku mieszkaniowego, stabilne miejsca pracy i rozwój oświaty. 

638 
Moim marzeniem jest to by Kędzierzyn był żywym miastem jak Wrocław czy Kraków. By było więcej młodych niż starszych ludzi, by otwierały się 
nowe miejsca spotkań - bary, restaurację, kluby, kawiarnie. Rynek z prawdziwego zdarzenia który otacza się tymi właśnie miejscami a nie bankami i 
aptekami, tylko ogródkami piwnymi od barów i restauracji. 

639 czyste powietrze 

640 Droga rowerowa z Piastów na Blachownia i bezpieczne przejście/przejazd przez most na kanale gliwickim 

641 Nie wiem 

642 Czyste powietrzy tylko tyle albo aż tyle... 

643 Czyste powietrze, ścieżki rowerowe, rozwój stref rekreacji, nowe miejsca pracy 

644 Tentniące życiem nocnym centrum miasta 

645 
Stworzyć możliwości powrotu młodych ludzi po studiach poprzez tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy i budowę nowych mieszkań."Miasto sie bardzo 
starzeje" 

646 
Zrobienie porządku ze społecznością romską i wszystkimi innymi agresywnymi mieszkancami którzy stałe terroryzują miasto. Większa ochrona dla " 
normalnych ludzi". Rowne traktowanie mieszkancow 

647 Ograniczenie do minimum ruchu samochodów w centrum miasta 

648 Zwiększenie populacji osób młodych 

649 żeby było więcej atakcji dla dzieci. 

650 Zagospodarowanie Wyspy i lepsze upamiętnienie III Powstania Śląskiego. 

651 Uczelnia wyższa, z humanistycznymi lub "ogólnymi" kierunkami, by więcej osób mogło studiowac, nawet i ja sam. 

652 Brakuje domu starców. Miasto powinno być czystsze. 

653 Moim marzeniem jest to żeby młodzi ludzie mieli co tu robić a nie pić po parkach 

654 brak korków w mieście i większe wykorzystanie komunikacji miejskiej przez mieszkańców 

655 Wielokulturowsc 

656 
Więcej ciekawych ofert pracy, pomoc osobom starszym (nie pozostawianie ich samymi sobie), stworzenie nowych miejsc rekreacyjnych na osiedlach 
(nowoczesnych, ciekawych, nieoczywistych) 

657 

Chciałabym, aby wreszcie Koźle doczekało się inwestycji (jest Rynek i Muzuem, ale nie ma ogródków piwnych na Rynku, restauracji itp. Nie ma też 
miejsc, gdzie można zrobić coś ciekawego z małymi dziećmi - do naszych Domów Kultury kompletnie nie dotarła informacja, że w dużych miastach 
są zajęcia, spektakle itp dla dzieci w wieku Pół roku do 3 lat. Takie wydarzenia totalnie omijają Kędzierzyn-Koźle, a dzisiaj rodzice małych dzieci nie 
hibernują się do czasu pójścia pociech do przedszkola. 

658 Wyższa uczelnia z prawdziwego zdarzenia i normalnymi kierunkami, które gwarantują pracę w Kędzierzynie-Koźlu 

659 

Dobra uczelnia,studenci są siłą napędową rozwoju miasta, teatr, rewitalizacjaportu,Odry,a przede wszystkim smieci- jest ich coraz więcej, odkąd 
powstał czysty region (...)kanał zaniedbany, można to uregulować, zrobić skwery ,koszenie traw- podzielone rejony ,w jednym miejscu słodzone w 
drugim trawą po pas i to obok ,poza tym po skoszeniu ukazują się śmieci które ukrywała trawą, wszystko robione polowicznie ,wywóz śmieci- wiele 
do życzenia, czysty region nie pozwolił na konkurencję (rejonizacja)WIEC FIRMY USLUGOWE ROBIA LASKE ,za którą co chwilę są podwyżki, o 
kominiarzach nie wspomnę- MAFIA 

660 Wydarzenia kulturalne ( sprowadzcie tu znowu Dawida Podsiadlo prosze), czyste powietrze, restauracje dla wegan, parki 

661 Zagospodarowanie potencjału Odry, stworzenie nowych mijsc pracy 

662 Aby miasto w końcu ożyło, zadbać o to aby na rynku mogła rozwijać się gastronomia jak to ma miejsce w np. Raciborzu Zadbać o miejskie zabytki. 

663 Ścieżka rowerowa Sławięcice - Blachownia-Kędzierzyn - Koźle 

664 żeby rynek w Koźlu tętnił życiem, sklepiki, kafejki z ogródkiem żeby było więcej ścieżek rowerowych wychodzących poza miasto 

665 Żeby rozwinął się przemysł, nowe zakłady pracy np stocznia, KKPP 

666 Brak pracy dla mieszkańców miasta w swoim mieście gdzie osobiście sam muszę dojeżdzać 17 km w jedną stronę, Jakość Powietrza!! 
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667 Nowy skate park 

668 Brak 

669 Aby w mieście było więcej rozrywek typu dyskoteki, imprezy plenerowe na których mogliby bawić się zarówno młodzi jak i starsi ludzie. 

670 Aby Kędzierzyn-Koźle stał się nowoczesnym miastem. 

671 Teatr 

672 rozbudowa i polaczenie dzielnic kedzierzyna kozla 

673 
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w mieście, a szczególnie w okolicach Rynku w Koźlu. Więcej miejsc parkingowych w mieście, bo znalezienie 
ich w centrum Koźla i Kędzierzyna graniczy z cudem. 

674 Czyste powietrze, atrakcje 

675 
Poprawa połączeń MZK, darmowa i częsta komunikacja miejska, ograniczenie ruchu samochodów w ścisłym centrum wraz z darmowymi parkingami, 
dalsza poprawa infrastruktury w Koźlu, powrót do realizacji portu w Koźlu, dokończenie obwodnicy. 

676 większe bezpieczeństwo w mieście 

677 Brak 

678 żeby była wieksza możliwość na wyższą edukacje, żeby były miejsca gdzie chetnie by sie chodziło 

679 Aby malkontenci przestali marudzić a zaczęli widzieć pozytywne zmiany. 

680 

Najbardziej chciałbym aby władze miasta zainteresowały się Romami mieszkającymi na ulicy Targowej w Koźlu. Wychodząc na miasto z przyjaciółmi 
mamy obawy przed tym czy któryś z nich nie zacznie nas atakować. Idąc sobie spokojnie ulicą sama jeszcze bardziej boję się tego że mnie zaczepia 
i będą wobec mnie agresywni. Również ważny jest fakt że wszystko nowe co pojawia się w mieście zostaję zazwyczaj przez nich zniszczone. Porostu 
moim marzeniem jest czuć się bezpiecznie w tym mieście. 

681 
Więcej miejsc spotkań dla młodzieży. Więcej dróg rowerowych i miejsc, gdzie spokojnie można jeździć na rolkach, hulajnogach. Porządne duże 
lodowisko. 

682 

Kędzierzyn jest miastem mozliwosci ale bardzo nie wykorzystanej. Możliwość otwarcia szkoły wyższej (Ale nie tylko kierunek chemiczny, tylko z 
atrakcyjnymi kierunkami) pozwoliłoby na rozwój miasta, ponieważ przyciągnie to młodzież do nas. Budowa nowej obwodnicy rozpala nadzieje na 
powiększenie się strefy ekonomicznej, a to również rozwinie nasze miasto. Rynek kozielski niestety mimo remontu jest zaniedbany przez brak 
bezpieczeństwa, ponieważ po godzinie 17 strach tam byc, a rynek jest teraz piękny i szkoda, że nie ma tam restauracji i barów podobnie jak w 
Raciborzu. Miasto powinno zacząć działać, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, np. Poprzez częstsze patrole przez straż miejską. No i ostatnia 
rzeczą jest POWIETRZE wielu ludzi ucieka stąd głównie przez powietrze, a to odstrasza wszystkich. Miasto jest w stanie coś z tym zrobić, ale 
niestety jest mało w tym kierunku jakiś działań, ponieważ efektów dalej brak. Tutaj się urodziłam i nie chce się stąd wyprowadzać, choć studiuje na 
Śląsku, dlatego w imieniu moich rówieśników proszę, aby miasto zaczęło o nas myśleć A nie tylko o seniorach. 

683 
Aby wkońcu było czyste powietrze, żeby można było wychodzić normalnie z dziećmi, a nie przed wyjściem sprawdzać czy aby napewno nie stanowi 
to zagrożenia dla moich dzieci. 

684 wyjechać i nie wracać 

685 Powrót koncertów na muszli w kozielskim parku 

686 żeby władza lokalna urząd miasta był dla mieszkańców a nie mieszkańcy dla urzędników 

687 
Aby w mieście powstało nowe osedle mieszkaniowe, a miasto nieustanie się rozwijało i przyciągało przedsiębiorców, co ożywiło by miasto i 
przyczyniło się do wzrostu liczby mieszkańców. A także aby udało się rozwiązać problem powietrza, który męczy tak wielu mieszkańców i nastawia 
negatywnie do miasta, które ma przecież tak wiele atutów 

688 żeby było więcej atrakcji dla dzieci. 

689 

Żeby można było znaleźć pracę. Żeby osiedla rozwijały się w takim samym stopniu- duży fajny plac zabaw na piastach, w innych miejscach jest 
dużo gorszej. Więcej miejsc dla zwierząt- plac zabaw lub ogrodzony teren gdzie może pies pobiegać na każdym osiedlu. Być może budowa 
piętrowych parkingów strzeżonych- więcej miejsc parkingowych, auto chronione przed czynnikami atmosferycznymi i osobami trzecimi, nowe 
miejsca pracy- przy okazji mniej chodników zastawionych przez auta 

690 Większe wspieranie osób które pracują nie utrzymywanie pewnej grupy społecznej która generuje tylko kosztu dla miasta 
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691 Aby lepiej zagospodarować tereny Odry. Stworzyc tzw bulwary Odrzańskie z dobra infrastruktura sportowo rekreacyjną. 

692 Wyjechać stad 

693 Aby Młodzi ludzie , wykształceni chcieli wracać do miasta 

694 Nie mam takich marzeń 

695 

Czyste powietrze, jeszcze więcej ścieżek rowerowych w tym ścieżka rowerowa po prawej stronie obwodnicy, od ronda Grunwaldzkiego do CENTRUM 
HANDLOWEGO. Mógłby być to ładny bulwar pieszo-rowerowy. Ulica Głowackiego przerobiona na deptak z strumieniem wodnym, potokiem.Uczelnia 
z paroma kierunkami na początek bardziej popularnymi.Przebiciem tunelu dla pieszych i rowerzystów przy PKP Więcej połączeń kolejowych, ale 
wiadomo to PKP. Więcej połączeń MZK małymi autobusami, a nie jeden na godzinę. Poprawić radykalnie możliwości leczenia się mieszkańców 
Kędzierzyna, a nie zmuszać nas do wyjazdów do Koźla! 

696 Żeby po skończeniu studiów znaleźć tu pracę. 

697 Wiecej wydarzeń kulturalnych oraz wiecej miejsc zielonych i łąk kwietnych 

698 Czyste powietrze, więcej ścieżek rowerowych, zagospodarowanie przestrzenne np. Korty na os. Leśna 

699 Zmienić naszą pani prezydent. 

700 Wyprowadzic sie 

701 Rozwój Alei Jana Pawła II 

702 Czyste miasto,więcej miejsc pracy,większe zaangażowanie Straży Miejskiej w utrzymaniu czystości miasta 

703 Żeby porobili we współpracy i za zgodą GDDKiA prawoskręty na rondach na obwodnicy, bo w perspektywie 2-3 lat będziemy miastem korków. 

704 Zwiekszenie miejsc pracy 

705 Oby nadal było zielone! 

706 
Czyste powietrze, studenci, którzy wpłyną na ekonomię i rozwój tego miasta. Naciskając na to że musi to być poważna, spora placówka dla 
studentów z dużym wyborem kierunków, nie to co miasto ostatnimi czasy zorganizowało. Młodzi ludzie ożywiają miasta, dzięki nim restauracje 
tętnią życiem, okoliczni przedsiębiorcy również korzystają. 

707 Chciałabym, aby były miejsca spotkań w których niezależnie od pogody będzie mogła spotykać się młodzież 

708 Chciałabym wychodząc po 17 na rynek spotykać znajomych, moc z nimi spędzić tam czas 

709 Otrzymać swoje mieszkanie i stałą pracę 

710 Praca dla wszystkich 

711 Przemysł stoi w miejscu się nie rozwija nie budują nowych zakładów i automatycznie nie generuje miejsc pracy. 

712 Stworzenie więcej miejsc do rozrywki 

713 Moje marzenie to żeby lepiej zadbać o środowisko i było więcej możliwości dla osób młodszych. 

714 dynamiczne miasto 

715 Moim marzeniem jest żeby to miasto zaczęło żyć,żeby można było gdzie wybrać się ze znajomymi,żeby można było się normalnie dostać do lekarza 

716 Czyste powietrze 

717 
Aby miasto było nastawione na potrzeby młodych, w końcu to oni mają zostać w tym mieście, to oni potrzebują stabilizacji i Zatrudnienia. Żeby 
miasto odżyło potrzeba tu ściągnąć turystów oraz młodych ludzi którzy będą chcieli tu zostać na stałe (wyższa szkoła, miejsca pracy, oferty w 
spolpracy z innymi europejskimi miastam, itd.) 

718 Więcej ofert pracy dorywczej; miejsc dla studentów. 

719 Imprezy w weekendy 

720 
Moim marzeniem jest aby w Kędzierzynie-Koźlu nie było problemu ze żłobkami i przedszkolami, aby każda grupa wiekowa miasta miała miejsce do 
rozrywki i spędzenia wspólnie czasu. Bardzo ważne jest dla mnie aby opieka medyczna była na lepszym poziomie, przydałoby się również 
dodatkowe miejsce dla zwierząt tj plac zabaw dla psów. A jeśli już jesteśmy przy zwierzętach, poprawa standardów i dofinansowanie do schroniska. 

721 0 

722 Aby KK nie był postrzegany jako miasto starych ludzi bo młodzi uciekaja z niego 

723 Aby dbano o imprezy dla.całych rodzin i żeby młodzież i dzie i w Koźlu miały bogatsza oferte kultiralna , jezykowa i sportowa. Żeby nie trzeba było 
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dojeżdżać do Kędzierzyna 

724 Wyjście miasta na przeciw oczekiwaniom środowiska wsparcie inicjatyw proekologicznych , przekształcenie miasta na tzw zieloną stronę 

725 Żyć spokojnie bez bez ideologich imprez 

726 Ożywienie centrum Kedzierzyna które jest martwe 

727 Zatrzymanie młodych i rozwój miasta 

728 

Aby miastem rządzili specjaliści A nie politycy którzy z roku na rok rujnują miasto. Miasto nie ma nic do zaoferowania młodym co widać po 
spadającej liczbie mieszkańców. Zostali już tylko ci co musieli lub co im się nie chciało. Z mojego rocznika absolwentów Zespolu Szkoł Chemicznych 
(tak była taka szkoła ważna dla regionu) wyjechali z miasta prawie wszyscy. Jeśli więc miasto nie będzie miało nic do zaoferowania osobom 
młodym, 18-40 będzie wkrótce A w zasadzie już jest wielkim ośrodkiem chorej starości. Ja na szczęście wyjechałem po szkole. Pozdrowienia z 
Opola. 

729 

Z perspektywy pobliskiej aglomeracji górnośląskiej KK wypada blado - u nas nie widać żadnych inwestycji, od wielu lat to miasto się nie rozwija. 
Wjeżdżając na Śląsk, na każdym kroku widać budowy i remonty. Jedyne co może uratować KK to rozwój przemysłu opartego o nowoczesne 
technologie, trzeba ściągnąć tutaj takich inwestorów - nie chcemy tutaj fabryki opon ani przetwórstwa odpadów. Marzę o tym, żeby w KK zaczęło się 
budować coś innego niż domki jednorodzinne. 

730 By rynek w Koźlu i ulica Targowa wróciły do normalności. 

731 Brak 

732 Strefa studencka, 

733 Wyrównanie poziomu życia i zarobków, do bogatszych rejonów Polski takich jak Wrocław, czy Warszawa 

734 Europejski poziom dizajnu w przestrzeni publicznej, szeroki wachlarz usług gastronomicznych, tanie i szybkie połączenia z Katowicami i Wrocławiem 

735 Powinniśmy zadbać szczególnie o powietrze! 

736 
Myślę nad tym, aby miast stało się bardziej dostępne dla młodych ludzi tj aby więcej się działo, utworzyły się ciekawe restauracje, miejsca spotkań. 
Należy również zadbać o zdrowe powietrze, co skutecznie, na ten moment, odstrasza nowych mieszkańców od samego miasta. Optymistyczne jest 
natomiast to, że okoliczne wioski zaludniają się. 

737 Budowa ścieżek biegowych, parków linowych 

738 Żeby miasto było przyjazne dla młodzieży, a nie, żeby każdy kto skończył szkole średnia chciał wyjechać i już nie wrócić 

739 By dzieci mogły się bezpiecznie bawić, lepsze zarobki by utrzymać rodzinę 

740 
Rozwój miasta oparty o rozwój portu w Koźlu i żeglugę śródlądową. Budowa nowych bloków mieszkalnych, powiększenie ofert gastronomicznej w 
mieście skumulowane w jednym miejscu. 

741 Żeby w końcu teren za halą Manhattan stał się miejscem spotkań młodzieży i studentów, tak jak Wyspa Słodowa we Wroclawiu 

742 Wały wzdłuż kanału powinny być pod opieka miasta a na walach zrobić ścieżkę rowerowa i ławeczki na osób starszych 

743 Chcę żeby KK rosło tak jak miasta w Chinach 

744 Miasto ekologiczne, przyjazne dla mieszkańców. 

745 Miasto w którym ostaje się młodzież 

746 Czyste powietrze 

747 Uruchomienie portu i ożywienie gospodarki 

748 
Bezproblemowy dostep do przedszkoli i szkół oraz odpowiedzialni i kompetenti dyrektorzy placowek. Porządek z emisja zakladow przemyslowych w 
miescie to sie da zrobić pozadnymi filtrami a nie zwalanie sprawy na domki w sprawie smogu Brak podzialy na osiedla i ich dyskryminacje 

749 
Marzę o bezpiecznych ulicach Starego Miasta, coraz bardziej mieszkańcy boją się mniejszości romskiej. Najwyższa pora zająć się dziećmi z 
Targowej, bo rosną pozbawieni skrupułów młodzieńcy. Marzę, aby te dzieci rozumiały, że przelewanie krwi to nie zabawa. Pięknie byłoby, aby ulice, 
chodniki, trawniki ( nie tylko chwilę po odnowieniu) były czyste, bez potłuczonych butelek, wszelkich śmieci. 

750 Nie wiem 

751 czyste powietrze 

752 Aby było więcej poważnej i przyszlosciowej pracy dla młodych ludzi. A nie umowy zlecenie w Odrzanskich Ogrodach. 
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753 Stworzenie parku na osiedlu Pogorzelec. 

754 
Nie wiem czy to marzenie, kwestia przyszłości moich dzieci, msm nadzieję, że będzie większy wybór szkół średnich, przyzwoita uczelnia zapewne 
nigdy nie powstwnie, oby rozpoczęto budowę mieszkan. Inaczej nie widzę tu przyszłości, kto może ucieka 

755 

Nowe baseny pływackie: Koźle, Kłodnica Realizacja projektów z udziałem i po konsultacji z mieszkańcami np. powstały fajne ścieżki rowerowe, ale 
ich jakość wykonania nie zapewnia komfortu jazdy przez źle zaprojektowane wjazdy ns posesje... jedzie się jak po hopkach). Większa dbałość o 
szczegóły wykonywanych projektów, np. ścieżki w parku w Koźlu... brak ścieźki przy ul.E.Plater czy wzdłuż ogródków działkowych. Brak 
pistawuenua kropki nad i. 

756 
Aby powstawały nowe miejsca pracy ale nie w galeriach handlowych. Aby powstrzymać deindustrializację. Aby pieniądze mieszkańców były 
rozsądnie wydawane. 

757 sprawiedliwosc i czyste powietrze 

758 X 

759 
Czyste powietrze bez pików benzenu, zakaz palenia węglem i miałem, regularne kontrole w domkach jedno i wielo rodzinnych co jest spalane w 
piecu, duże dofinansowania do fotowoltaiki, wymiany pieców. Dostęp do opieki alergologicznej której nie ma od lat! 

760 Wyprowadzka z tego miasta. 

761 Brak zdania 

762 Gospodarowanie miastem i przede wszystkim rynkiem pracy w taki sposób,aby zatrzymać młodych ludzi w mieście. 

763 żeby zostało wybudowane więcej mieszkań dla młodych. 

764 . 

765 Przywrócenie w kk komunikacji miejskiej takiej jak w PRL. Renowacja basenu w Kłodnicy. 

766 Kupć dom na obrzeżu miasta. 

767 
największym marzeniem jest żeby nasze miasto, które jest drugie pod względem wielkości w województwie nie było jedną wielką demograficzną 
studnią, żeby powstała tutaj uczelnia wyższa z prawdziwego zdarzenia a nie jakiś kierunek z którego nikt nie chce skorzystać, i przez to 90% osób 
po skończeniu szkoły średniej wyjeżdża i nie wraca. 

768 Brak 

769 
Scalić miasto architektonicznie, rozwijać przemysł i tworzyć wokół niego strefy biznesowe, które dadzą pracę nowym mieszkańcom miasta oraz 
odblokować potencjał Odry jak i tematu turystyki w kwestii jakże ciekawych możliwości historycznych. 

770 Rekreacja, cykliczne imprezy plenerowe, dla dzieci tez, wieksza informacja, co die dzieje.. 

771 Przyjazna i pomocna policja względem mieszkańca, a nie taka, na której widok czuje się stres. 

772 Czyste powietrze. 

773 
Poszerzenie otwartości mieszkańców na rozrywkę towarzyską rozniącą się od przesiadywania nad alkoholem - tematyczne spotkania towarzyskie czy 
integracyjne, pokazanie ludziom, że można miło spędzić czas przy grach planszowych w dużej grupie. 

774 Więcej dobrych miejsc pracy 

775 

Marzy mi się Kędzierzyn-Koźle jako duży, prężny ośrodek naukowo-przemysłowy, i to nie tylko w Polsce, a i na mapie Europy. Marzy mi Kędzierzyn-
Koźle jako nowoczesny, przyjazny mieszkańcom, pełny zieleni i czystego powietrza, gdzie mieszkańcy tworzą małe społeczności na swoich 
osiedlach, a równocześnie czują dużą więź z całym miastem. Marzą mi się świetni samorządowcy, fachowcy w każdym calu, kochający to miasto i 
świetnie nim zarządzający. Marzy mi się nowoczesna komunikacja zbiorowa (elektryczne autobusy, do tego uzupełnione liniami tramwajowymi lub 
trolejbusowymi), marzy mi się miasto, gdzie nikt nie będzie czuł się wykluczony, samotny, spoglądający z trwogą w przyszłość... Marzy mi się 
Kędzierzyn-Koźle jako miasto, o którym jego mieszkańcy będą mówić z dumą i ogromnym ciepłem w głosie, i to niezależnie o tego gdziekolwiek by 
się znaleźli na świecie... 

776 Chciałbym aby cyganie wynieśli sie z miasta 

777 
Moje marzenie, niech KK stanie się przyjaznym miejscem do mieszkania a nie tylko do pracowania. Pomysł wyłączyć częściowo z ruchu ulice przy 
starostwie. Otworzyć tam bary, restauracje, ogródki. 

778 - starać się doprowadzić aby miasto rosło a nie malało w ilość mieszkańców - rozwiązać problem wyjazdu z miasta w kierunku południowo-
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zachodnim Rondo milenijne się zatyka - przydałby się duży ładny park_ wykorzystać teren po byłym tartaku. 

779 Dalsze funkcjonowanie domów dziennego pobytu, które aktywizują osoby w wieku senioralnym. 

780 Rynek przy Starostwie jako zamknięty obszar dla pojazdów jako miejsce spotkań mieszkańców. 

781 . 

782 
Aby zostały stworzone ciekawe miejsca w parku np. takie jak są w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. Zabytki, które zostały wykopane 
podczas prac remontowych były wyeksponowane nakrywając je czymś przezroczystym, co by stworzyło obiekt wart zwiedzania i podziwiania. 

783 Wybudowanie obiecanego skateparku. Projekt wygrał w głosowaniu a został zamieciony pod dywan... 

784 Lepszy rozwój miasta 

785 
Moim marzeniem jest aby młodzi ludzie mieli szerszą ofertę edukacji ,aby wybudować nowe mieszkania (nowe osiedla),poszerzyć rekreację w 
mieście. 

786 poprawa jakości powietrza i dbałość o tereny zielone (lasy otaczające nasze miasto) 

787 Lepsze drogi m.in.: z Miejsca Kłodnickiego do Sławięcic 

788 Aby moje dzieci mogły realizować się w tym miescie 

789 
Koźle jako miejsce turystyczne z aleją spacerowa wzdłuż ul. Piastowskiej (zamknięta dla ruchu aż do rynku) od skrzyżowania z Żeromskiego. 
Kędzierzyn część biznesowa miasta. Wyburzenia starego domu towarowego- straszy komuną. 

790 Rozwój rynku mieszkaniowego. 

791 Czyste powietrze i więcej miejsc do wypoczynku izabawy 

792 Więcej żłobków i przedszkoli. Kolejne moje dziecko nie dostało się do zlobka, przez co nie mogę iść do pracy!!! 

793 Moim marzeniem jest aby było mniej zanieczyszczone powietrze. 

794 Moim największym marzeniem jest aby zaprzestano wycinki starych zadrzewień. 

795 . 

796 ... 

797 wykorzystanie potencjału Odry 

798 
Przedewszystki dostanie mieszkania . Razem z mezem pracujemy a mieszkanie z moasta nam sie nie nalezy . Po drugie wiecej miejsc dla dzieci , 
uwazam ze na kazym osiedlu powinien znalezc sie plac a nie parkingi i ulice Po 3 szpitale i lekarze powinni bardziej szanowac ludzi ponieważ to my-
spolecznosc placi na ich wyplaty Po 4 bezdomni powinni zniknac z ulic ponieważ dzieci sie ich boja 

799 W Kędzierzynie nie ma miejsca do spędzenia czasu, brak kawiarni, ładnego rynku itp. imprezy organizowane przez miasto to żart 

800 Budowa mieszkań komunalnych oraz zapewnienie miejsc pracy pozwoliłaby zostanie młodzieży w naszym mieście. 

801 Organizowanie imprez plenerowych 

802 
Chcę by młodzi ludzie tak często nie wyjeżdżali z tego miasta. By miasto dało im pozytywny bodziec do rozwoju i wiele możliwości na każdym 
poziomie życia. 

803 
Lepsza komunikacja z pobliskimi miastami Katowice, Kraków, Opole, Wroclaw. Większe zainteresowanie władz tematem retencji wody oraz jakości 
powietrza.Cykliczne imprezy kulturalne tj. teatr uliczny. Nowe miejsca pracy, budowa mieszkań. 

804 Przesiedlenie Romów 

805 Aby więcej się działo w tym mieście 

806 
Otworzenie uczelni wyższej, na której ksztalciliby się fachowcy zwiazani m.in. z przemysłem oraz żegluga śródlądowa, rozbudowa infrastruktury 
żeglugowej wykorzystanie potencjalu transportowego Odry. Odnowienie Zamku oraz Kozielskiej starówki. Stworzenie nowych miejsc pracy. 
Ograniczenie pomocy socjalnej dla Romów. Rozwiazanie problemu braku asymilacji Romów ze społeczeństwem. 

807 Żeby młode rodziny miały lepszy start w przyszłość związany z praca i mieszkaniem 

808 Więcej miejsc do spotykania się, odpoczynku. 

809 Więcej atrakcji dla mieszkańców i form rozrywki 

810 Miasto z czystym powietrzem, sprzyjające rodzinom z dziećmi. 

811 Miasto musi się czymś wyróżniać na tle innych miast. Więcej czasu spędzamy teraz na rekreacji i wypoczynku. Nie ma tutaj odpowiendniej 
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infrastruktury rekreacyjnej ani sportowej. Dlatego często wybierane są inne miejscowości do aktywnego wypoczynku. Same ścieżki rowerowe nic nie 
dadzą. Więcej inwestycji w miejsca rekreacyjne i infrastrukturę sportową. 

812 m 

813 kryta plywalnia w dzilnicy kozle 

814 Zatrzymanie młodych ludzi w mieście i lepsza komunikacja z peryferyjnych osiedli. 

815 dobra praca 

816 Zeby dla mlodych ludzi byly nowe miejsca pracy dostep do mieszkan zeby z dziecmi spokojnie zamieszkac we wlasnych 4 katach 

817 j 

818 
Aby miasto ożywiło się dla młodych ludzi, bo w tym momencie każdy z nas (młodych) nie planuje związać swojej przyszłości z miastem Kędzierzyn-
Koźle ze względu na zbyt wysokie ceny mieszkań niewspółmierne do możliwości (brak dobrej pracy oraz szkół wyższych) 

819 Rozwój gospodarczy. 

820 
Większą ilość miejsc pracy, dostęp do strefy przemysłowej, wtedy będzie szansa na zatrzymanie młodych w mieście. Żeglowna Odra, by mógł 
działać Port. Więcej atrakcji dla młodych by można było gdzieś spędzać czas 

821 Ścieżki rowerowe łączące dzielnice miasta z miastem!!! Więcej zieleni, więcej miejsc pracy z godziwym wynagrodzeniem 

822 nie mam marzenia 

823 lepszy rozwój miasta 

824 Żeby żyło się tutaj lżej i za atrakcjami czy rozrywką nie jeździć do dużych miast. 

825 . 

826 Wykorzystanie potencjału historyczno-przyrodniczego. 

827 Usunięcie ławeczek przy placach zabaw gdzie młodzi hałasują do późnych godzin nocnych 

828 Żyć na poziomie i bez stresu. 

829 c 

830 Lepsze zarobki 

831 - 

832 

Szczególna troska służb (Straż Miejska, Policja) o porządek publiczny i bezpieczeństwo w otoczeniu / okolicy Starego Miasta w Koźlu, które przez 
zaczepki przechodniów i inne niestosowne zachowania okolicznych społeczności, tracą w oczach turystów odwiedzających miasto i są unikane przez 
samych mieszkańców. Bez tego ożywienie rynku mija się z celem, bo nie przyda więcej klientów gastronomii i obiektom handlowym oraz nie 
poprawi wizerunku miasto w oczach odwiedzających. 

833 Chciałabym aby była lepsza komunikacji oraz aby było więcej atrakcji np. festiwale itp 

834 Czyste powietrze 

835 by w moim mieście można by było wreszcie oddychać pełną piersią czystym powietrzem 

836 Żeby powietrze nie niszczyło zdrowia 

837 Pozbycie się meliniarzy z głównych ulic. Budowa mieszkań dla młodych. 

838 Wyremontowane ulice i chodniki, zieleń w mieście i koniec z wycinką drzew 

839 Rozdzielenie Kędzierzyna od Koźla jak również Sławięcic i innych miejscowości 

840 LEPSZE POWIETRZE 

841 Nie mam 

842 Ożywienie rynku,czystość placów i ulic,dużo zieleni. 

843 Likwidacja młodzieży co przeklina, pali, pyskuje do przechodniów oraz dużo więcej na nich się znajdzie. 

844 
Dokończenie projektu nigdy nie zrealizowanego który miał połączyć osiedla Kuźniczka z osiedlem Żabieniec a tym samym stworzenie 
alternatywnego przejazdu w sytuacji kryzysowej. 

845 mm 



Raport z badania „Rozwój miasta” – ankieta dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla 
 

35 
 

846 
Chciałabym znaleźć pracę w moim mieście i chciałabym,aby powstał u nas park rozrywki taki jakie sa w innych 
miastach(np.Twinpigs,Majaland,Jurapark Krasiejów),aby przyciagnąć turystów do naszego miasta.Przede wszystkim postawic na rozrywke,bo tutaj 
nic sie nie dzieje,nie ma co robic na codzień,to miasto jest wymarłe,straszna nuda,dzieci nie maja żadnych rozrywek 

847 tak 

848 
Kędzierzyn powinien mieć atrakcje, która przyciągną do miasta młodzież, turystów. Miasto ożywiłyby np. festiwale, parki nauki i rozrywki, miejsca 
do rekreacji (parki, ścieżki leśne, rowerowe np. nad Kłodnicą itp.), wycieczki kanałem do Gliwic itp. 

849 Miasto zieleni, drzew, cienia, w którym wspiera się inicjatywę oddolną. 

850 
Aby nasze miasto było piękne, CZYSTE, aby szkoły (szczeg. Psp 10) zostały środki na potrzebne remonty, bo w PSP 10 w toalecie dziewcząt 
wyfobywa się z rury trujący fetor ale wszyscy mają to gdzieś. Aby Dzieci z miejsc takich jak stara blachownia miały większą możliwość integracji z 
rówieśnikami. 

851 
Chciałabym przestać się bać o zdrowie swoje i swoich dzieci wiedząc że muszę mieszkać w tym mieście a miasto nic nie robi w kwestii trującego 
benzenu na który jesteśmy skazani. Chciałabym, żeby miasto tętniło życiem nie tylko w obrębie galerii handlowych, żeby dzieci chciały wracać tu po 
studiach. 

852 Czyste powietrze 

853 Adaptacja lasów pod tereny parkowe z wytyczonymi alejkami spacerowymi oraz budownictwo mieszkaniowe. 

854 Rozwój ochrony środowiska i łatwiejszy dostęp do imprez kulturalno artystycznych 

855 Więcej atrakcji 

856 Otwarcie na NGO 

857 Brak. 

858 ... 

859 Miasto spotkań. Z ludźmi, kulturą i usługami wyższego rzędu. 

860 Dbałość o ekologię! 

861 Park wodny 

862 By powstały mieszkania dla młodych,na start,a nie tylko dla patologii i uchodźców. 

863 Powstanie sklepu Leroy Merlin i ośrodka na wzór kąpieliska w Gliwicach z basenami dla dzidziusiow dzieci młodzieży i dorosłych 

864 Chciałbym aby w KK powstała wyższa uczelnia,tak prawdziwa a nie jakaś filia. 

865 Czyste parki i lasy &#128515; 

866 Powstanie nowych miejsc pracy, organizacja miejsc rekreacji 

867 

Wybudowanie mieszkań dla młodych które byłyby częściowo dofinansowane przez miasto. Druga część finansowaliby młodzi. Z mojego punktu 
widzenia niestety nie ma wsparcia dla osób młodych wykształconych, nie ma też ciekawej dobrze płatnej pracy,większość stanowisk dostaje się po 
znajomości. Więcej zaangażowania w grupę społeczną młodych od 24 do 35 roku życia którzy pracują w kedzierzunie, chcą tu żyć i zakładać rodziny 
a nie mają wielkiego pola rozwoju 

868 Chciałbym mieć powody i możliwość wrócić do miasta na stałe. Żeby moje dzieci chciały mieszkać i pracować w Kędzierzynie-Koźlu. 

869 . 

870 Możliwość zatrzymania młodych małżeństw w naszym mieście stworzenie im warunków bytowych i pracy 

871 
Stworzenie miejsc rekreacji i rozrywki dla ludzi młodych 30-45 lat. Ludzie w tym przedziale wiekowym siedzą w domu, gdyż miasto nie mam im nic 
atrakcyjnego do zaoferowania. A priorytetem jest polepszenie jakości powietrza 

872 Aby się niewyludniało. 

873 Nowe szkoły średnie/policealne/wyższe. Nowe inwestycje przemysłowe. Rozbudowa osiedli. Wzrost liczby mieszkańców. 

874 aby miasto lepiej wykorzystywało swoje atuty historyczne i przyrodnicze 

875 Aby nie było powodu do przeprowadzki do innego miasta. 

876 
Władze miasta będą słuchały WSZYSTKICH grup społecznych niezależnie od tego jak duże one są. Miasto wzbogaci swoją ofertę edukacyjną o szkoły 
wyższe, a co za tym idzie różnymi zniżkami oraz miejscami spotkań dla młodych ludzi. Dodatkowo jest to powiązane z rozwinięciem miejsc pracy 
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poprzez system staży lub praktyk. Dobrym rozwiązaniem byłoby zawarcie porozumienia z samorządem powiatowym w celu połączenia zapewnienia 
transportu miejskiego w ramach jednego przedsiębiorstwa. Zyskają na tym zarówno mieszkańcy centrum ale także mniejszych wiosek czy 
oddalonych osiedli wokół miasta. Dziękuję :-) 

877 
Żeby wreszcie coś się działo w tym mieście, bo na tle innych miast, gmin wsi wypadamy blado pod względem kulturowo-rozrywkowym i obecnie 
brak możliwości dotarcia do Kędzierzyna w godzinach późno wieczornych i nocnych 

878 Metro 

879 Aby stare miasto miało zamiatane ulice oczyszczone studzienki burzowe 

880 Wyzsza szkola z prawdziwego zdarzenia np kierunki stricte inzynieryjne z praktykami na zakladach 

881 Już nie mam, wyjeżdżam :) 

882 ściągnięcie inwestorów cosamo napędzi rozwój 

883 Zrobienie z K-K lepszego miasta żeby nie trzeba było wyjeżdżać 

884 Aby więcej remontowano Koźle a nie tylko Kędzierzyn 

885 Więcej wydarzeń w których starci mieszkańcy mogą się czyć od młodszych ciekawych i nowych dla nich rzeczy 

886 
Myślę,że mamy niewykorzystany potencjał lasów , które nas otaczają Przyciągnięcie młodych ludzi - bezpłatny transport autobusowy - mieszkania 
dla młodych ludzi - ścieżka rowerowa do Blachowni - nie blokować dróg (zwężenie dróg powoduje korki na drogach, żadnych krawężników na 
rozdzielających pasy jezdni, zamiast tego bus pasy dla autobusów - przejazd rowerów pod wiaduktem kolejowym w centrum. 

887 aby młodzi ludzie chcieli tutaj zostać i mieli na to szanse 

888 
Marzę aby Kędzierzyn był bezpiecznym miastem wszystkich mieszkańców i uwzględniał interesy każdej z grup wiekowych tak aby młodzi nie musieli 
stąd wyjeżdżać 

889 Dobre płace Brak romów 

890 

Kedzierzyn-Kozle jako miasto samo w sobie ma ogromny potencjał. Niestety jest on niewykorzystany. Przeprowadzilam się tutaj z Wrocławia 
(wcześniej mieszkałam na wsi, w gminie Renska Wieś). Zamieszkalam z mężem w K-K tylko i wyłącznie ze wzgledu na pracę. Na wieś wrocic nie 
chciałam, kochamy miasto i wybralismy KK, bo tutaj dostaliśmy prace. Niestety po 3 latach zdecydowaliśmy sie wyprowadzić. Powod? To miasto nie 
jest miastem. Nie oczekiwaliśmy zycia jak we Wroclawiu, ale tutaj nawet nie bylo gdzie wyjsc na kawę. Znajomych, którzy przyjezdzali z Wrocławia 
nie mielismy gdzie zabrac. W ostatnim roku na rynku powstala piekna kawiarnia, niedalelo z kolei Rock Kitchen. Niestety to wciaz za malo. Ludzie 
siedza tylko w tym naszym McDonaldzie. Nie maja gdzie pojsc. Rekreacyjnych miejsc jest tez tyle co kot naplakal. Z mezem chodziliśmy do teatru, 
gralismy w squasha, uwielbialismy przesiadywac ze znajomymi na wroclawskim rynku. Tego tutaj nie ma, a uwazamy, że mogłoby być. Oczywiscie 
nie byłoby to na taka skale jak we Wroclawiu, ale Raciborz swiadczy o tym, ze mniejsze miasto tez potrafi miec rynek z prawdziwego zdarzenia. 
Mamy piekne kamienice na i wokół rynku. Rynek mógłby byc piekny. Moze w przyszłości będzie, trzymamy kciuki. Nas juz tutaj nie bedzie. Szkoda 
zycia na czekanie na cos co moze sie w życiu nie wydarzyc. Pozdrawiamy. 

891 Nie mam aktualnie. 

892 Nie mam marzenia na ten temat 

893 
Największym marzeniem jest to, żeby dni miasta nie odbywały się koło naszego bloku, żeby wszelkiego rodzaju imprezy organizować w innym 
miejscu niż w parku lub na ulicy. Hałas, którego doświadczamy podczas tych imprez jest nieznośny. 

894 xxx 

895 

Nowe tereny pod inwestycje, przemysł - dające miejsca pracy dla „młodych”. Potrzeba zatrzymać wyludnianie. Zadbanie o powietrze - wyłapanie 
trucicieli Przyjazne miejsce dla obcokrajowcow (szkoły, prdedzkola...integracja) Imprezy sportowe - maratony rowerowe, triatlon, cykliczny 
maraton(bieg) Ścieżki rowerowe (nie tylko asfaltowe) poza miasto - mapa, promocja; może to rozumie turystykę. Dalsze inwestycje w 
infrastruktorę dla ludności 

896 Mieszkanie komunalne na które czekam od 15tu lat, a które wg aktualnych przepisów mi się nie należy. Mogłoby być już nawet do remontu. Da się? 

897 
Szkoła wyższa, najlepiej kilka specjalistycznych kierunków, aby przy nakładzie niewielkich środków mogła oferować wysoki poziom edukacji. 
Wykorzystanie niezagospodarowanych przestrzeni miejskich do tworzenia miejsc spotkań mieszkańców, na przykład wiaty z miejscem na grilla w 
okolicach plantów. Zwiększenie bezpieczeństwa, oraz porządku na ulicach miasta poprzez rozszerzenie miejskiego systemu monitoringu. 

898 Tyle czasu nie potraficie zrobić pożądku z benzenm wszyscy wiemy kto truje A wy robicie z ludzi idiotow po drugie brak zaplecza socjalnego tyle 
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pustostanow A ludzie nie mają gdzie mieszkać nic dziwnego że wysiedlaja się do innych miast gdzie władze są mniej A społeczne i są bardziej 
przychylne mieszkańcom swoich miast . Po trzecie brak pracy od lat się nic w tym temacie nie zmienia zmieniają się tylko osoby na stanowiskach 
ale nie miasto A basen na azotach za tak kosmiczne pieniądze powinien ktoś za to zostać rozliczony gdybym był sam trochę młodszy z pewnością 
ucieklbym z tego miasta 

899 

Więcej zieleni między blokami. Ławeczki przy każdej klatce wejściowej do bloku.Monitoring terenu wokół osiedlowych śmietników. Meble i gruz 
niszczą zieleń wokół śmietnika tworząc kolejne wysypiska śmieci. BANKOMAT NA KAŻDYM OSIEDLU. Zlikwidowanie bankomatu na ulicy 
Grunwaldzkiej było błędem. Jak seniorzy z innych osiedli mają dreptać na ulicę Wojska Polskiego przemierzając kilka osiedli. Duże miasto i centralny 
bankomat na jednym osiedlu. To nie jest troska o mieszkańców. 

900 Bezpieczne miasto. 

901 
1) Powrót Dni Miasta w formule sprzed wielu lat gdzie serwowano nam Gwiazdy a nie dinozaury 2) Ponowne uruchomienie portu, 3) inwestorzy z 
branży motoryzacyjnej na terenach inwestycyjnych w blachowni, 4) zwiększenie liczby nowych (nie kopiowanych od 25 lat) imprez MOK-u, 5) więcej 
wydarzeń sportowych (kiedyś umiano organizować m.in. puchar europy w triathlonie) i kulturalnych. 

902 Nowy skate park na którego czekamy od kilku lat 

903 Ożywienie KKPP, portu w Koźlu. Więcej kawiarni z ogródkami w centrum miasta. 

904 Niech miasto wspiera młodych i dąży do rozwoju przemysłu. 

905 Odmłodzenie miasta np. utworzenie oddziału uniwersytetu, stworzenie wyższej szkoły zawodowej. 

906 Większą dostępność koncertów, przedstawień teatralnych, duże, kryte lodowisko. 

907 Nie mam zdania 

908 Nie mam marzeń. 

909 
Więcej młodych ludzi chcących mieszkać w K-K i w związku z tym lepsza oferta mieszkaniowa niż obecnie, więcej bezpośrednich połączeń 
kolejowych z południową Polską - Katowice, Kraków. 

910 Bezpieczne miasto,spokój w dzielnicach, normalni sąsiedzi, a "patologia" pod ciągłą kontrolą odpowiednich służb 

911 Ciekawa i dobrze płatna praca. Możliwość spędzenia po pracy czasu nie tylko w domu. Opieka medyczna Opieka senioralna Nowe budownictwo 

912 Więcej miejsc w których można zjeść na świeżym powietrzu(pod parasolami itp.) 

913 Xd 

914 
Przynajmniej kilka prywatnych szkół średnich o wysokim poziomie nauczania, wyższa uczelnia, zogospodarowanie Odry, np. Podróż statkiem do 
Szczecina, cudnie, że M ZK realizuje wyjazdy dla mieszkańców, jakiś dom pomocy(prywatny?) dla seniorów, całodobowy, poprawa komunikacji tj. 
PKP i autosusy aby można było podróżować sensownie po Polsce i Europie(bo teraz to porażka) dojechać na lotniska itp 

915 Współodpowiedzialność mieszkańców za środowisko w którym żyjemy. Systematyczna poprawa bytu seniorów. 

916 
Dostosowanie czasu pracy urzędów dla osób pracujących w godzinach od 7 do 15. Dodzwonienie się do urzędów graniczy z cudem. Znacznym 
ułatwieniem było by wyznaczenie jednej soboty w miesiącu na załatwienie koniecznych spraw urzędowych dla osób pracujących w tygodniu. 

917 Lepsze miejsca pracy 

918 mniej kostki brukowej, więcej zieleni 

919 Normalność w możliwości korzystania z usług medycznych. 

920 
Więcej miejsc pracy, godnych wynagrodzeń aby móc żyć najwyższym poziomie, A nie odliczać pieniądze ile zostanie do końca miesiąca. Niższe 
czynsze. 

921 Nie mam 

922 Poprawa jakości powietrza i mniej marudni mieszkańcy 

923 Ożywić kozielski rynek, otworzyć lokale, ogródki piwne. Przykładów nie trzeba daleko szukać : Opole, Racibórz 

924 . 

925 . 

926 By miasto w szerszym stopniu pokazywać w Polsce,jego przyrodę zabytki i inne atrakcje które posiadamy,wpozytywnym tego słowa znaczeniu. 

927 brak 
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928 By miasto dalej sie rozwijało było czyste, i brakuje klubów 

929 Aby w mieście było czyste powietrze, oraz aby rynek w Koźlu był starówką z prawdziwego zdarzenia. 

930 rozwój architektoniczny 

931 Więcej ofert pracy związanych z pracą biurową Rozwój miejsc i lokali przeznaczonych dla młodzieży 

932 Czyste powietrze. Zróbcie porządek z tym benzenem i kopciucha i. Chcemy być zdrowi 

933 
Rozwój szkolnictwa wyższego na popularnych kierunkach, dzięki temu młodzież zostalaby w mieście, a nowa napłynęła. Wówczas miasto samoistnie 
rozwinęło się kulturowo, rozrywkowe itp. 

934 
Większa dbałość i rozwój Koźla. Jest to chyba najbardziej zapomniana i zaniedbana dzielnica miasta. Brak ścieżek rowerowych na osiedlach 
mieszkaniowych oraz zaniedbana zieleń będąca w gestii miasta. 

935 Systematyczne sprzątanie chodników i ścieżek rowerowych. 

936 czyste powietrze i więcej ludzi 

937 Więcej miejsc pracy i szkół wyższych dla młodych ludzi, którzy uciekają do większych miast. 

938 

Żeby to miasto wreszcie powróciło do roli miasta, a nie chyliło się ku upadkowi. Trzeba zwiększyć ilość miejsc pracy, każda dzielnica powinna mieć 
swoją rolę w mieście (kultura, handel, rekreacja, edukacja itd.). Ze względu na to, że miasto ma układ satelitarny, konieczna jest sprawna 
komunikacja miejska "na jeden bilet". Nie zaszkodziłyby też bardziej przemyślane plany rozbudowy i zabudowy, tak, aby dzielnice dążyły do 
stworzenia spójnej całości. O porządnych połączeniach drogowych z okolicznymi miastami (Opole, Gliwice, Racibórz, Strzelce Opolskie) oraz z 
wiodącą w regionie drogą (A4) nie wspominając... 

939 Więcej atrakcji i rozrywki 

940 Powstanie krematorium całodobowego 

941 . 

942 Wsiąść do pociągu byle jakiego 

943 więcej kultury i sztuki 

944 
zmiana "centrum" Kędzierzyna- ul. Grunwaldzka, Głowackiego /wyludniona, brudna, zaniedbana, opuszczona/, wszędzie w większych i mniejszych 
miastach centrum jest zadbane: małe kawiarnie, czyste i równe chodniki- u nas jest smutno- straszą witryny opuszczonych sklepów! i ogólny stan 
mocnego wyludnionego miasta! 

945 W końcu jakieś atrakcje dla młodzieży. Koncerty organizowane przez miasto trafiają tylko do starszych osob 

946 Brak zakłamania wśród mieszkańców. 

947 

Jestem mieszkanką Koźla mającą dwójkę dzieci. Patrząc na zapewnienie im czasu wolnego nie ma zbyt wielu atrakcji. Fakt! Mamy nasz Orlik ale 
większość czasu jest on zarezerwowany na treningi. Dzieciaki (wszystkie) nie mają co z sobą zrobić. Wszystkie inwestycje dotyczące rozwoju sportu 
i rekreacji praktycznie realizowane są w Kędzierzynie. Koźle prócz rynku zostało zapomniane. Inwestycja związana z budową SKATEPARKU.... Media 
lokalne informowały że skatepark ma zostać wybudowany w Kędzierzynie. Dla czego nie u nas w Koźlu? Nie wiem jaki jest status prawny wolnego 
terenu w Koźlu ale warto było by przemyśleć budowę czegoś dla dzieci Kozielskich. 

948 Więcej dużych drzew w przestrzeni publicznej. 

949 Poprawa jakości powietrza 

950 Żeby to miasto w końcu zaczęło żyć, a nie w weekend o 22 nikogo się nie spotka w mieście... 

951 Czyste powietrze, bezpieczeństwo i troska o aktualne potrzeby mieszkańców. 

952 Aby powstawały nowe atrakcje 

953 Połączenie ścieżką rowerową z okolicznymi miastami, m.in. Opole, Racibórz. 

954 Nowe miejsca pracy=rozwój miasta, mieszkania dla młodych = pozostanie młodzieży w mieście 

955 Brak. 

956 
Miasto, do którego da się w cywilizowany sposób dojechać komunikacją publiczną (a nie tylko pociąg 3 razy w ciągu dnia a jak ucieknie to brak 
alternatywy), w którym można uczciwie zarobić aby po opłaceniu rachunków starczyło do pierwszego i można było odłożyć. Należałoby rozwiązać 
problem z chuligaństwem i patologią, której jest od groma szczególnie w Koźlu. Policja patrzy tylko wręczyć mandat za alkohol albo zaśmiecanie a 
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gdy przychodzi co do czego to zawsze rozkładają ręce lub się nie pojawiają. Miasto, które promuje osoby starające się, pracujące a nie 
pasożytniczą, socjalną patologię. Niech sprzątają ale niech coś robią. Więcej możliwości rozwoju zainteresowań, hobby, warsztaty, kursy językowe 
na różnych poziomach. Strefa rekreacji z możliwością spożywania alkoholu na powietrzu i grillowania patrolowana przez policję aby uniknąć burd. 

957 czyste powietrze 

958 Koniec z wymarłym, nudnym miasteczkiem 

959 
Kędzierzyn-Koźle mógłby być miastem bardziej aktywnym, z czystym powietrzem. Mile widziany byłby deptak z kawiarenkami. W niektórych 
obszarach mogłoby być więcej zieleni i kwiatów. 

960 Wyższa uczelnia, szkoła tańca, kluby taneczne dla młodych Remonty starych budynków w Koźlu, ścieżki rowerowe 

961 By powietrze w mieście było lepsze 

962 Gdyby zrobiono więcej miejsc w których można byłoby spędzać czas. 

963 Więcej miejsc pracy dla osób po 40 roku życia 

964 Pomoc senioralna, opieka meedyczn 

965 Żeby było gdzie wyjść na miasto do klubu knajpy . Przychodzi weekend i nie ma gdzie się poabwiac 

966 
Więcej informacji o różnych imprezach. Kiedyś lepiej promowali rózne wydarzenia. Było więcej zawodów sportowych, koncertów czy innych 
ciekawych pokazów, występów. Trzeba do tego wrócić. 

967 
Większa ilość basenów z racji iż basen na os. Azoty jest zbyt mały na większą ilość osób (chodzi o zbiornik z wodą a nie o teren z trawą) oraz park 
trampolinowy. 

968 
Czyste powietrze, miasto w zieleni,obiekty kulturalno-oświatowe, nowoczesne budownictwo, miejsca pracy,utworzenie ciekawych szkół średnich dla 
młodzieży i miejsc spedzania ich wolnego czasu, ośrodków rehabilitacyjnych 

969 MIASTO WIELKOŚCI MIN. WROCŁAWIA 

970 Moje marzenia jest żeby powstała żabka na osiedlu Azotay 

971 Więcej miejsc rekreacji. 

972 

Zagospodarowanie terenów leśnych w mieście jako arboretum. Zwiększenie ilości zieleni ozdobnej i odpowiednie dbanie o nią. Przywrócenie stanu 
parków i skwerów do stanu sprzed wielu lat. Ograniczenie powierzchni płatnych placów parkingowych przed marketami w centrum miasta gdzie 
występuje coraz większy brak miejsc parkingowych dla mieszkańców. Wykorzystanie terenów nadrzecznych do rekreacji i wypoczynku. Patrole 
piesze na ulicach w celach prewencyjnych a nie "polowanie na mandaty" z radiowozów. Realizacja połączenia estakadą Al.Lisa z ul.Partyzantów. 
Wykorzystanie Odry i kolei do transportu z zakładów przemysłowych. Zagospodarowanie ocalałych, zabytkowych budynków. Udrożnienie przeprawy 
pod wiaduktem w centrum miasta. Ożywienie centrum miasta. Reanimacja lub likwidacja tzw. Pola Południowego itd. 

973 aby młodzi ludzie chcieli tu wracać po studiach 

974 Czyste powietrze, Wyższe Uczelnie 

975 Wieksza ilość miejsc pracy 

976 Remo t pustostanow w centrum Kozle i Kedzierzyna, remont podzamcza i koszarow. 

977 Aby w Kożlu mieszkało więcej młodych ludzi. 

978 
Aby było więcej tańszych mieszkań w Kędzierzynie, żeby były jakieś dofinansowania do mieszkań bo nie każdego stać na własne mieszkania 
szczególnie młodym osobom jest najtrudniej. Przydałoby się też nieco ożywić parki żeby było w nich więcej kwiatów, placów zabaw, ścieżek 
rowerowych gdzie można by było jeździć na rowerze. 

979 
Pozbycie się mniejszości etnicznej jaką są cyganie z naszego miasta. Oddanie tych mieszkań które zajmują ludziom młodym z jakimiś 
perspektywami. Porządne remonty dróg(a nie co 2-3 lata). Więcej imprez skierowanyxh dla dzieci. 

980 
Zrobienie wzdłuż rzeki Kłodnica ścieżeki rowerowej terenu rekreacyjnego siłowni tip. Uruchomienie żeglugi, kanału gliwickiego, Odry. Ożywienie 
przyslu, nowe fabryki na polu północnym w Sławięcicach, jeszcze więcej ścieżek rowerowych. 

981 
Moim marzeniem jest aby Kędzierzyn-Koźle był choć w 1/3 tak rozwiniętym miastem pod względem oświatowym, kulturalarnym, gospodarczym, 
mieszkaniowym i rozrywkowym jak np. Wrocław. Kędzierzyn-koźle jest miastem wymarłym i trzeba zrobić wszystko żeby to miasto ożywić. Zupełnie 
wymarłe jest centrum Kędzierzyna gdzie jeszcze kilkanaście lat temu ul. Głowackiego, Grunwaldzka, Matejki tętniły życiem. Może pomyśleć o 
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zamknięciu pewnych ulic np. Głowackiego i zrobić tam deptak z klimatycznymi kafejkami, pubami itp. A może gdzieś w okolicach Placu 
Wolności?Taki rynek z prawdziwego zdarzenia, gdzie można posiedzieć, porozmawiać, coś zjeść i czegoś się napić. Jakaś muzyczka na świeżym 
powietrzu, nie tylko dla emerytów i cyganów w parku, ale dla zwykłych ludzi w każdym wieku. 

982 Zwiększenie się liczby moeszkańców. 

983 
Więcej zakładów pracy, powrót Kk na mapę kraju jako waznego węzła kolejowego, czystsze powietrze, lepsza komunikacja miejska, lepsza 
infrastruktura drogowa polegająca na nie zwężaniu ulic, połączenia kolejowe w ramach stacji Sławięcice - Koźle Zachód, więcej mieszkańców..... 

984 

- Poprawa jakości powietrza - Poprawa infrastruktury dróg rowerowych (obecny kształt jest nieporozumieniem - jeśli chcemy zachęcić mieszkańców 
do przemieszczania się rowerem i tym samym zmniejszyć korki, zanieczyszczenie powietrza, etc, trzeba przenieść drogi rowerowe na ulice, nie na 
chodniki, jak to ma miejsce obecnie. Aktualne rozwiązanie jest niebezpieczne dla każdej z 3 grup (pieszych, korzystających zarówno z chodnika jak i 
DR w sposób lekkomyślny, rowerzystów dla których zagrożeniem są piesi, oraz np. liczne wyjazdy z posesji, oraz zmotoryzowanych, dla których w 
obecnym kształcie rowerzyści są zbyt mało widoczni) 

985 Rozwój i zasiedlenie. Rozbudowania nowych osiedl i mieszkań 

986 Bardziej rozwinięte stare miasto 

987 , 

988 Otwarcie filii szkoły wyższej,zagospodarowanie Odry i lasów 

989 Chcialabym, by nasze miasto zatrzymało mlodzież i to powstrzymalo wyludnianie. 

990 Otwarcie szkol wyzszych stacjonarnych.brak ich zachamowalo rozwoj miasta i ucieczke mlodziezy. 

991 Więcej ścieżek rowerowych.c 

992 
Stworzenie konkretnego deptaka w centrum miasta gdzie zlokalizowane będą lokale gastronomiczne, odbywały różnego rodzaje imprezy dla 
mieszkańców miasta. Dalszy rozwój ścieżek rowerowych. 

993 Różnorodny rynek pracy, edukacja na wysokim poziomie, odpowiedzialnlne podejście do ekologii, imprezy kulturalne. 

994 Aby było przysłowiowo "co robić". Młodzież ma mało atrakcji niestety 

995 
Brak potrzeby wyjeżdżania z miasta przez młode osoby w celu zdobycia porządnego wykształcenia oraz możliwość powrotu do miasta po studiach i 
realizowanie się w branży bez potrzeby dojeżdżania codziennie do Opola / na Śląsk. Zagospodarowanie i utrzymywanie w stanie możliwie jak 
najbardziej nienaruszalnym ogromnych połaci lasów otaczających nasze miasto również byłoby pozytywnym aspektem w codziennym życiu. 

996 
Żeby odłączył się od województwa opolskiego i w końcu zaczął się rozwijać. Jedno z większym miast pod względem powinien w Polsce bez uczelni, 
bez miejsc pracy, z uciekającymi mieszkańcami. Sam planuje stąd wyjechać bo nie ma tu ani szans na rozwój, ani pracy, ani nawet rozrywki żeby 
gdzieś wyjść i zjeść po 21. 

997 Brak 

998 Chciał bym, żeby w kędzierzynie-Kożlu powstało więcej fajnych tras rowerowych dla wszystkich zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych 

999 by w koncu widac bylo jego rozwoj 

1000 Czyste powietrze oraz strefa aktywności gospodarczej 

1001 Aby rosla liczba młodych ludzi oraz uczelnie zaczęły kształcić studentów, nie tylko dziennych ale również zaocznych 

1002 Więcej ścieżek rowerowych, czyste powietrze 

1003 Czyste powietrze, choruje na tarczycę prz z to jestem młodą osobą 

1004 Nowe duże firmy w mieście 

1005 Czyste powietrze 

1006 Większa różnorodność jeśli chodzi o ofertę kulturalną, np. pojawienie się klubów muzycznych z muzyką jazzową, bluesową itp. 

1007 Zlikwidować problem emisji benzenu przez Petrochemię Blachownia 

1008 Być nadal sprawna fizycznie i psychicznie i móc udzielać się społecznie. 

1009 Czyste powietrze! 

1010 Powstanie nowego osiedla mieszkaniowego oraz inwestycja w nowe miejsca pracy, w których można rozwinąć się w karierze. 

1011 Marzy mi się zintegrowane miasto, bo mimo iż jesteśmy jednym dużym miastem to nadal niestety z podziałami na mniejsze dzielnice , osiedla 
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1012 Wyplewienie romskich mieszkańców rynku oraz jego zagospodarowanie na wzór rozwiniętych miast 

1013 
Chciałbym żeby w tym mieście zaczęło się w końcu coś dziać ciekawego, więcej miejsc rekreacji dla ludzi każdego wieku oraz miejsca wydzielone w 
strategicznych miejscach, w których można pić alkohol "plenerowo" aczkolwiek z odpowiednimi obostrzeniami prawnymi (np. nie wolno pić alkoholu 
powyżej 10%) 

1014 
żeby wszystko co jest robione w mieście powodowało, że liczba mieszkańców nie spada; że jest miejsce dla młodych jak i dla seniorów; że 
mieszkańcy mniej narzekają i chętniej biorą udział we wszystkim, co się dzieje w mieście.... 

1015 Zlikwidować problem emisji benzenu przez Petrochemię Blachowania 

1016 
Moim marzeniem jest czyste powietrze w K-K, bez smrodu i zanieczyszczeń z zakładów chemicznych, które wpływają na zdrowie moje i mojej 
rodziny, a przez które planujemy jak najszybciej się wyprowadzić z tego miasta. 

1017 . 

 


